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ŞERAFETTİN ŞIVKIN
Simge Dergisi İmtiyaz Sahibi

BAŞKANDAN

RENKLİ MOZAİK KÜLTÜRÜ...

Sevgili okuyucularım...

Gündemde Birleşik Arap Emir-
likleri’nin (BAE) ülkeye yapmaya geld-
iği yatırım ve bunun üzerinden Sayın 
Erdoğan’a ağır eleştiriler var.

AKP ve İktidarın ekonomik durumunu 
eleştirebiliriz ama müsaade edin de 
yatırım yapmaya gelen yabancı ülkeler 
için eleştirmek vicdansızlıktır.

Yapmayın bunu...

Daha önce aleyhimize demeçler ver-
ilmiş olabilir, başka ülke tarafı tutul-
muş olabilir, bize söz de edilmiş olabil-
ir ama ülkemize kadar gelerek yatırım 
yapacağını ifade etmek, diplomatik 
yoldan pişmanlığın net göstergesidir.

Buna karşı çıkılabilir mi? Niye yatırım 
yapmaya geldin denebilir mi? Bu ülke 
adına üzüntü verici olur ki, kabulü 
mümkün olmayan bir durumdur.

Eğri oturup doğru konuşalım... Hangi parti iktidarda 
olursa olsun, ekonomik şartların zor veya kolaylığına 
bakılmadan ülke menfaatine olan böyle bir yatırımın red-
di asla mümkün olmaz.

Dediğim gibi iktidarı eleştirebiliriz... Demokratik ülkel-
erde bu yasal bir haktır ama eleştiride biraz insaf ölçüler-
ine göre hareket etmek lazım.

Ülkemiz dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı renkli bir 
mozaik insan kültürü ve coğrafyaya iklimine sahiptir.

Laz, Çerkez, Alevi, Kürt, Suni, Ermeni, Yahudi, Ezidi, 
Zaza, v.s. renkli mozaik topluluğunun oluşumuyla Türk 
Milleti meydana gelip, Atatürk Kurtuluş savaşını bu ze-
ngin mozaik ile kazanmıştır.

Bundan daha değerli ve zengin varlık topluluğu dünyanın 
hangi ülkesinde var?

Yıllarca bu topluluğu bölüp ülkeyi parçalamaya uğraş-
madılar mı? ama birlik ve beraberliğimiz sayesinde başar-
amadılar.

Hala uğraşmıyorlar mı?
Uğraşıyorlar.
Ama beceremiyorlar ve bu onları kahrediyor.

Bakın ve aldırmayın... 

Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddet zarfında 
zengin ülkemizi bölme ve parçalama mücadelesi çeşitli 
yollarla yine devam edecek olup, ancak ekonomik yönden 
kendimize çekidüzen verdiğimiz müddet zarfında güçleri 
yetmeyecektir.

Görülüyor ki bu şartlarda en büyük güç ekonomik güçtür.
Dikkat edelim.
Yok BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) yatırım yapmaya 
geldi, niye geldi diyeceğimize, başka ülkelerin de yatırım 
yapması için iktidarla fikir teatisinde bulunalım.

İktidarlar gelip geçici, renkli mozaik insan kültürü 
kalıcıdır.
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Türk Konseyi Devlet Başkanları
8. Zirvesi’nde aile fotoğrafı çektirildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi 
Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde aile fotoğrafı çektirdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde aile 
fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde “Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” 
temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi öncesinde lider-
ler aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci 
ülke Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban, gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan’ın Dev-
let Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, turkuaz halı serili 
platformda aile fotoğrafı çektirdi. Liderler ülkelerinin bayrakları, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ise konseyin 
bayrağı önünde durarak fotoğraf verdi.
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8. Türk Konseyi Devlet 
Başkanları
Zirvesi
İstanbul’da
Yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 

Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nin başladığını bildirdi.
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KAPAK KONUSU

Türk Konseyi (Türk Keneşi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi, 12 Kasım 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda (Yassıada) başladı. Türk Konseyi 
üye ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi, bugün Demokrasi ve 

Özgürlükler Adası’nda, “Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla toplandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Türk Devletleri Teşkilatı’yla bundan 

sonra daha hızlı büyüyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı’yla 

bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve ser-
pileceğiz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi’yle siyasi 
dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi ve ticaretimizi, 
kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi 
daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik.” 
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijital Çağda Yeşil Te-
knolojiler ve Akıllı Şehirler” temasıyla Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Türk Konseyi Dev-
let Başkanları 8. Zirvesi’nin basın toplantısında yaptığı 
konuşmada, Aile Meclisinin 8’inci zirvesinin başarıyla 
tamamlandığını söyledi.
Teşrifleri için devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür 
eden Erdoğan, zirveye video mesajla katkı sunan Ka-
zakistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı, Onursal Başkanı 
Elbaşı Nursultan Nazarbayev’e de selam gönderdi. Er-
doğan, İstanbul Zirvesi’nin Türkmenistan’ın da gözlemci 
olarak katılımıyla tarihi bir anlam kazandığını dile getir-
erek, şöyle devam etti:
“Kadirli Doğanım Sayın Berdimuhamedov’a ve Türk-
men kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. 

Uluslararası alanda saygın bir teşkilat haline gelen Aile 
Meclisimizin faaliyetlerine yeni bir isimle devam et-
mesine karar verdik. Konseyimizin adı artık Türk Dev-
letleri Teşkilatı’dır. Bugünkü zirvemizi, ülkemiz tari-
hinde önemli bir yer olan Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda, eski adıyla Yassıada’da gerçekleştirdik. Mer-
hum Adnan Menderes ve arkadaşlarının hayatları pa-
hasına verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini, bugün 
bir kez daha göstermiş olduk. Bir dönem acıyla yas-
la milletimizin hafızasına kazınmış, hukuksuzluklar-
la anılan Yassıada ki milletimiz burayı yaslı ada olarak 
da andı, hamdolsun bugün, Türk Dünyası’nın birliğini, 
beraberliğini ve dayanışmasını temsil eden bir zirveye 
ev sahipliği yapıyor. Başlı başına bu tablonun bile, Tür-
kiye’nin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği me-
safeyi ortaya koyması bakımından, son derece mühim 
olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha mer-
hum Başbakan Adnan Menderes’i ve arkadaşlarını rah-
metle, şükranla yad ediyorum. Rabb’im kendilerini ark-
adaşlarıyla beraber inşallah şehitler safında muameleye 
tabi kılsın.”
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Karabağ topraklarının azat-
lığının birinci yılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haf-
ta başında Karabağ toprak-
larının azatlığının birinci yıl 
dönümünün idrak edildiğini 
anımsatarak, Cumhurbaşkanı 
Aliyev başta olmak üzere, Azer-
baycan’daki tüm kardeşleri bir 
kez daha tebrik ettiğini söyledi.
Erdoğan, “Aziz Kardeşimin lid-
erliğinde Can Azerbaycan’ın ka-
zandığı zafer, Türk Dünyası’nın 
tamamını gururlandırmıştır. 
Karabağ zaferiyle inşallah Kaf-
kaslar’da barışın, istikrarın, iş 
birliğinin hakim olacağı yeni bir 
dönemin kapıları aralanmıştır.” 
ifadelerini kullandı.
Zirve toplantısında bu destana 
liderlik eden İlham Aliyev’e, 
Türk Dünyasının takdirinin nişa-
nesi olarak “Türk Dünyası Ali 
Nişanı”nın tevcih edildiğini dile 
getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yine bu zirvede, Aile Mecli-
simizin Dönem Başkanlığını 
Azerbaycan’dan devraldık. Zor-
lu salgın şartlarına rağmen, 
Dönem Başkanlığı görevini 
başarıyla icra eden Azerbaycan’a 
teşekkür ediyorum. Dışişleri 
Bakanlarımızın 27 Eylül’de 
yaptıkları Afganistan konulu 
olağanüstü toplantı, bölgem-
izdeki gelişmeler konusunda 
inisiyatif alma kararlılığımızı 
göstermesi bakımından, bir 
ilki teşkil etmiştir. Türk Dev-
letleri Teşkilatı olarak, gözlem-
ci üyemiz Macaristan’la birlikte 
koronavirüs salgını karşısında 
verdiğimiz ortak mücadele de 
diğer bir başarı hikayesidir. Sal-
gın döneminde imkanlarımızı 
paylaşarak, Türk Dünyası olarak 
bir ve beraber olduğumuzu bir 
kez daha gösterdik. Bugün kabul 
ettiğimiz İstanbul Bildirisi’yle 
siyasi dayanışmamızı, ekono-
mik iş birliğimizi ve ticaretimi-
zi, kültürel temaslarımızı, beşeri 
ve toplumsal ilişkilerimizi daha 
da geliştirme yönündeki kara-
rlılığımızı teyit ettik.”
Erdoğan, “Terörün her 
türlüsüyle, aşırıcılıkla, ırkçılıkla, 
İslam düşmanlığıyla mücadelem-
izi kararlılıkla sürdürme iradem-
izi bir kez daha kayda geçirdik. 
İklim değişikliği ile salgın gibi 
krizlere karşı müşterek adım 

atma yönündeki irademizi vurguladık” ifadelerini kullandı.
Yeni adı ve yapısıyla Türk Devletleri Teşkilatı’nın bundan sonra 
“daha hızlı ve ısrarla kök salacağını, büyüyeceğini, gelişeceğini 
ve serpileceğini” dile getiren Erdoğan, “İnşallah güneşin yeniden 
doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Binlerce yıldır 
medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm in-
sanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. 
Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde 
teşkilatımızın kurumsal yapısını ve vizyonunu güçlendirecek 
adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.
“Binali Yıldırım’ı ‘Aksakalımız’ olarak ciddi görevler bekliyor”
Teşkilatın sekretaryası için tahsis edilen tarihi Arif Paşa 
Konağı’nın resmi açılışını, bugün üye ülkelerin bayraklarını gön-
dere çekerek yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen 
Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi’ni de kabul ettik. Kendi 
içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan, küresel me-
selelerin çözümünde öncü rol oynayan, güvenlik ve refah içinde 

bir Türk Dünyası hedefliyoruz. Bunun için Türk Dünyası’nı te-
knoloji tasarımı ve üretimi başta olmak üzere, her alanda insan-
lığa hayırlı hizmetler sunacak bir konuma çıkartmakta kararlıyız. 
Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Bey’i bu konuda teklif 
ettik, kabul gördü ve Türkiye’nin Aksakal’ı olarak buradaki hiz-
metlerini inşallah sürdürecek. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza 
belirlediğimiz stratejik vizyon çerçevesinde kararlılıkla devam 
edeceğiz. Teşkilatımızın etkin ve özgün bir model oluşturarak 
uluslararası kamuoyunda ilgi odağı haline geldiğini görüyoruz. 
Gelecekte ortaya çıkacak talepleri de göz önünde bulundurarak, 
bugünkü toplantımızda teşkilatımızın gözlemcilik ve ortaklık 
statülerine ilişkin önemli kararlar aldık. Kalkınmanın temel alt-
yapısı olan ulaştırma başta olmak üzere, birçok alanda önemli 
projelere imza atan Sayın Binali Yıldırım’ı, dolayısıyla bundan 
sonraki süreçte Aksakalımız olarak çok ciddi görevler bekliyor. 
Önümüzdeki dönemde Türk töresine uygun şekilde Aksakallar 
Konseyi’ni daha etkin hale getirecek, ülkelerimizi temsil eden 
Aksakallarımızın tecrübelerinden daha çok faydalanacağız.”



SİMGE DERGİ 10

GÜNCEL HABER

Putin ve Biden Ukrayna meselesini görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent 
Moskova’da yarın video konferans yoluy-
la yapılacak Putin-Biden görüşmesine ilişkin 
gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin canlı yayınla verilmeyeceği bilgis-
ini paylaşan Peskov, görüşmede iki liderin 16 
Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde mutab-
akat sağladığı konuların ele alınacağını söyledi.

Peskov, “Elbette, kötü durumda kalmaya devam 
eden ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, gün-
demde ses getiren konuları görüşecek.

Bunların arasında öncelikle Ukrayna’daki 
gerginlik, NATO’nun sınırlarımıza doğru iler-
lemesi, Putin’in güvenlik garantisi ile ilgili inisi-
yatifi yer alıyor.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yarın
ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna meselesini görüşeceği bildirildi.
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Fransa’da ilk mitinginde darbedilen cumhurbaşkanı 
adayı Zemmour’a iş göremezlik raporu verildi

Zemmour’un kampanya ekibi, cumhurbaşkanı adayının 
başkent Paris yakınlarındaki Villepinte fuar merkez-
inde düzenlediği ilk mitingde sahneye çıkmadan he-
men önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekil-
mesi sonucu yaralandığını açıkladı.
Bu kişinin hemen etkisiz hala getirildiğini, ardından 
polis tarafından gözaltına alındığını aktaran ekip, Zem-
mour’a 9 gün iş göremezlik raporu verildiğini bildirdi.
Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının adını “Recon-
quete” olarak açıkladığı partisinin sözcüsü Antoine Di-
ers, olayı adli makamlara taşımayı değerlendirdiklerini 
kaydetti.
Zemmour taraftarları ırkçılık karşıtlarını darbetti
Diğer yandan, mitinge “ırkçılığa hayır” tişörtleriyle 
katılan SOS RACISM adlı gruptan 5 aktivist kameralar 
önünde Zemmour taraftarları tarafından darbedildi.
SOS RACISM’den yapılan açıklamada, 2 aktiviste ilk 
müdahalenin itfaiye ekiplerince yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca mitingde yuhalanan ve fiziksel saldırıya uğrayan 
çok sayıda basın mensubu, alandan ayrılmak zorunda 

kaldı.
Zemmour’un ilk mitingine şiddet olaylarının hakim ol-
ması, sol ve sağdan birçok siyasetçi tarafından eleştiril-
di.
Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, 
Twitter’da yayımladığı mesajda, saldırıya uğrayan aktiv-
istlere desteklerini ileterek şiddet olaylarını kınadığını 
belirtti.
İktidarın büyük ortağı LREM üyesi ve Ulusal Meclis 
Başkan Yardımcısı Hugues Renson, Twitter’dan yaptığı 
açıklamada, Zemmour’un mitingine kaos ve şiddetin 
hakim olduğunu, bu olayların ulusal birliği bozduğunu 
ifade etti. Renson, Zemmour’un, temsil etmek istediği 
Fransa’yı tehdit ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimlerden 
Komünist Parti (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, 
mitingdeki olayların Fransa’yı Zemmour’un yönetmesi 
halinde yaşanacakları yansıttığını kaydederek şiddete 
maruz kalanlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Fransa’da Nisan 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı sağcı aday Eric Zemmour, yaptığı 
ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı.
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Orta Doğu’da “seçkin bir tecrübe” oluşturan bu ilişkil-
er, her iki taraf için de elde ettiği kazanımlar nedeni-
yle çeşitli düzeylerde iş birliği alanında dikkate değer 
boyuta ulaştı. Bölgesel ve uluslararası meselelerde de 
yakın bakış açılarına sahip iki ülke ilişkileri, son 20 yıl-
da yaşanan gelişmelerle ivme kazandı. Resmi ilişkiler 
1979 yılında başladı Türkiye ile Katar arasındaki re-
smi ilişkiler, 1979 yılında Ankara ve Doha’da karşılıklı 
büyükelçiliklerin açılmasıyla başladı.
İlişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında 
2014 yılında Yüksek Stratejik Komite’nin kurulmasıy-
la daha da güçlendi. Komite, ilki Aralık 2015’te olmak 
üzere 6 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda çeşitli 
alanlarda 60’ın üzerinde anlaşma imzalandı.
İlişkiler, 2002 yılından bu yana büyük gelişme kaydetti
Türkiye-Katar ilişkileri, 2002 yılından bu yana hızlı bir 
gelişme gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın o yıllarda Başbakan olarak Katar’a yaptığı zi-
yaret kapsamında başta enerji olmak üzere iki ülke ar-
asındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere anlaşma 
imzalandı.

Orta Doğu’da Türk dış politikasının önemi giderek art-
tı. Bu gelişmelerden en dikkati çekeni de Katar-Türkiye 
ilişkileri oldu. İki ülke arasında son yirmi yılda birçok 
üst düzey ziyaret yapılırken, çeşitli alanlarda ekono-
mik alışverişler de arttı. 2008 yılında ilk Türk-Katar İş 
Forumu, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
katılımıyla Doha’da gerçekleştirildi ve aynı yıl iki ülke 
arasında çeşitli alanlarda kapsamlı iş birliğini başlat-
mak için bir mutabakat zaptı imzalandı.
Erdoğan, 2013 yılında Doha’daki Türk Büyükelçiliğinin 
yeni binasının açılışını yaptı. Erdoğan’ın ayrıca 2014’te 
Cumhurbaşkanlığını devraldıktan sonra ziyaret ettiği 
ilk Arap ülkesi Katar oldu. Stratejik komite kuruldu 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim 
bin Hamed Al Sani Aralık 2014’te iki ülke arasında Or-
tak Stratejik Komite kurmak için bir anlaşma imzaladı. 
Doha, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Emir Temim ile bir 
araya geldiği Yüksek Stratejik Komite’nin ilk oturumu-
na 2015 yılında ev sahipliği yaptı. İki ülkenin orduları 
arasında daha yakın ilişkilerin yolunu açan bu toplantı 
çok önemliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TC-TRK” ile 16.30’da 

Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamad Uluslararası Havaalanı’nda Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Maliye Bakanı 

Ali bin Ahmed Alkuwari, MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Doha 
Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet 

Komutanı Piyade Kurmay Albay Bilal Çokay tarafından karşılandı.
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BAKIŞ AÇISI

TOPLUMUN HUZUR VE GÜVENLİĞİ

Güvenliğin sağlanması, çağdaş toplum-
ların olmazsa olmaz ilkeleri arasında yer 
almakta ve devletlerin var olma nedenler-
inin başında gelmektedir. İç güvenlik hiz-
metlerinin yürütülmesi bakımından kamu 
düzeninin korunması ve devamının sağl-
anması, toplumun emniyet içinde varlığını 
sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir. Öyle 
ki, bireylerin temel ihtiyaçlarının basında 
hiç kuskusuz huzur ve güvenlik gelmek-
tedir. Güvenliğin olmadığı bir yerde 
özgürlükten, demokrasiden ve insan hak-
larından söz etmek olanaksızdır. Bunun 
bir sonucu olarak iç güvenlik konusu 21. 
yüzyılda da gelişmiş ve gelişmekte olan 
tüm ülkelerin öncelikli sorunu olmaya de-
vam edecektir.

Globalleşme, bilgi ve iletişim teknolojil-
erinde kaydedilen çok boyutlu gelişmeler, 
bir yandan ülkelerin bilgiye ulaşımını ve 
bilgiyi kullanımını olumlu olarak etkilerk-
en, diğer yandan uluslararası güvenlikle il-
gili bilinen bütün yaklaşımları temelinden 
sarsacak nitelikte bir değişimi de beraber-
inde getirmiştir. Köklü bir değişim yaratan 
bu sürecin sonucu olarak, alt kimlikler 
ve marjinal gruplar ön plana çıkarılarak 
özellikle gelişmekte olan ulus devletlerin 
mevcut yapılarını tehdit eder bir ortam 
yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede; 
Dünya pastasının paylaşımındaki adaletsi-
zlikler artmış, ülkeler ve bölgeler arasında 
yasadışı göç hareketleri hızlanmış, buna 
bağlı olarak uluslararası uyuşturucu ve in-
san kaçakçılığı, uluslararası suç örgütlerin-
in organize faaliyetlerinde önemli artışlar 
gözlenmiş ve terörist örgütler doğrudan 
dünya barısına tehdit oluşturabilecek se-
viyeye ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile te-
knolojinin ilerlemesi ile birlikte toplumsal 
yasam her geçen gün biraz daha karmaşık 
hale gelmekle birlikte, toplumun güvenlik 
ihtiyacına paralel olarak güvenlik hizmeti 
beklentisi ve kapsamı artmıştır. Dolayısıyla 
güvenlik hizmetlerinde başarılı olmak için, 
diğer fonksiyonların yanı sıra, ortaya çıkan 

sorunların modern yönetim sistemleri ile 
çözümlenmesi gereklidir. Bu bağlamda 
günümüzde gelişen suç örgütleri; kolluk 
kuvvetlerinin iletişimsizliğinden ve koor-
dinasyon eksikliğinden faydalanmakta, 
jandarma ve polisin sorumluluk bölge-
lerini tespit ederek menfaatleri doğrul-
tusunda belli bölgelerde suç işleme eğilimi 
göstermektedirler.

Toplumun güvenlik ihtiyacını karşılam-
akla görevli en önemli kurumlardan olan 
polis ve jandarma teşkilatları, vatandaşları 
suçun hedefi olmaktan koruyacak önlem-
ler almakla birlikte suç islendikten sonra 
şüphelileri yakalayarak adalete teslim et-
mekle yükümlüdür. Bu noktadan hareke-
tle önemli olan suçun gerçekleşmesinden 
önce alınacak önlem ve uygulamalarla 
toplumun huzur ve güvenliğinin korun-
masıdır. Çünkü toplumda oluşan güven-
sizlik ve kaos ortamı her türlü ilerleme ve 
gelişmeyi önleyici durumdadır. İşte Vali 
ve Kaymakamların görev yetki ve sorum-
lulukları burada kendini göstermekte, il 
ve ilçelerde sorumluluk bölgelerinde tüm 
bireylerin huzur ve güvenliğinin sağl-
anmasından, genel anlamda can ve mal 
güvenliğinin korunmasından birinci 
derece sorumlu bulunan makamlar olar-
ak, suçun oluşmasını önlemeye yönelik 
tüm tedbirleri almanın yanında toplumun 
huzur ve güvenliğini bozan olayları ber-
taraf ederek, suçluları adalete teslim et-
mek gibi son derece önemli bir görev ve 
sorumlulukla karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Mülki İdare Amirlerinin görev yaptıkları il 
ve ilçelerde böylesi yaşamsal bir görev ve 
sorumluluk içinde bulunmaları, onların 
toplumun mutlak huzur ve ...

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

Doç Dr.
ÖZCAN ERDOĞAN

Yazar
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AB farklı çıkarlar nedeniyle enerjide birlik olamıyor
Tüm dünyada enerji fiyatlarında yükselişe şahitlik ediliyor. Enerji konusunda AB’de ortak bir tu-
tum benimsenemiyor. Her üyenin kendi çıkarlarını gözeterek hareket etmesi bu karmaşanın yakın 

zamanda çözülemeyeceğini gösteriyor

Doç. Dr. Mustafa Özalp Avrupa’da yükselen enerji fi-
yatlarını AA Analiz Masası’na değerlendirdi:
Sanayi devriminin ardından sürdürülebilir büyüme ve 
kalkınmanın temeli olan enerjinin önemi, liberalleşme 
ve küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte günümüzde 
de artarak devam ediyor. Ancak 2021 yılının sonuna 
doğru özellikle Avrupa Birliği (AB) bünyesinde, genel 
olarak da tüm dünyada enerji fiyatlarının ani yük-
selişine şahitlik oluyoruz.
Enerji konusunda AB içerisinde ortak bir tutum ben-
imsenemiyor. Her üyenin kendi çıkarlarını gözeterek 
hareket etmesi, bu karmaşanın yakın zamanda çözüle-
meyeceğini gösteriyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 
2020’de enerji talebinde büyük düşüşler meydana gel-
di. Bu düşüşle 2020 yılının Nisan ayında petrolün var-
il fiyatı 25 doların altına kadar indi. Bu durum, başta 
Rusya, Kazakistan, Sudi Arabistan ve İran olmak üzere 
milli gelirlerinin büyük bir kısmı enerji ihracatından 
elde edilen gelirlere bağımlı olan ülkeleri derinden 
sarstı.
Öte yandan 2020’de talepte yaşanan düşüş nedeni-

yle enerji fiyatlarının aşağı yönlü seyir izlemesi, baş-
ta Almanya ve Türkiye gibi tükettiği enerjinin büyük 
bir kısmını ithalat yoluyla karşılayan ülkelerin lehine 
oldu. Fakat salgının etkilerinin azalmasıyla, ekonomil-
erde yaşanan toparlanma, enerji arzının artan talebi 
karşılayamaması, büyük bir krizi beraberinde getirdi. 
Dolayısıyla ekonomileri enerji ithalatına bağımlı ülke-
lerin kısa süreliğine elde ettikleri fiyat avantajı, şiddetli 
bir dezavantaja dönüştü.
AB ülkeleri içerisinde özellikle yeşil enerjiye önem 
veren çevreler, Baltık Denizi içerisinden Almanya’ya 
gaz taşıma projesi Kuzey Akım 2’yi, Rusya’nın enerji 
kartını AB’ye karşı bir silah olarak kullandığını dile ge-
tiriyor. Ayrıca, AB enerji piyasalarındaki yukarı yönlü 
yükselmeden Rusya’yı sorumlu tutuluyor.
Arz-talep döngüsü çerçevesinde enerjinin fiyatı, 
güvenliği ve bağımlılığının kontrol altında tutulması 
için, devletlerin dikkat etmeleri gereken en önemli beş 
husus: Enerjinin; güvenli kaynaklardan, güvenli güzer-
gahlardan, makul fiyata, çevreye duyarlı ve sürdürüle-
bilir şekilde tedarik edilmesidir. Aksi tak
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AB 350 milyon doz aşı hibe etti
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB’nin ihtiyacı olan ülkelere bugüne kadar 350 

milyon doz aşı bağışladığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen, AB’nin paylaştığı aşılar hakkında açıklama 
yaptı.

Dünya genelinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Pro-
gramı (COVAX) kapsamında 300 milyon dozdan fazla 
aşı paylaştıklarını belirten von der Leyen, bu aşıların 
orta ve düşük gelirli ülkelere gönderildiğini söyledi.

Von der Leyen, AB ülkelerinin ikili hibeler yoluyla da 
Batı Balkan ülkeleri gibi bazı komşu ülkelere 45 milyon 
doz bağışta bulunduğunu kaydetti.

Şimdiye kadar dünya nüfusunun yüzde 44’ünün 
aşılandığını aktaran Von der Leyen, “Aşılamalar için 

gerekli dozların büyük bölümü ya Avrupa’dan ihraç 
edildi ya da Avrupa ülkelerince paylaşıldı. Daha fa-
zlasını da yapacağız.” dedi.

Von der Leyen, Afrika ülkelerinde aşılamaların hızl-
anması için çabalarını artıracaklarını belirterek, “He-
defimiz dünya nüfusunun yüzde 70’inin gelecek yılın 
ortasına kadar aşılanmış olması.” ifadesini kullandı.

AB, en büyük aşı ve ilaç üreticileri arasında yer alıyor. 
AB’nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 
şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moder-
na, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarınca 
üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından 
“Aşı zorunluluğu ve teşviklerle bu virüsü yenebileceğimizi kanıt-
ladık. Şimdiyse özel sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu ile bunu 
bir adım daha ileri taşıyoruz.” açıklamasında bulundu.
De Blasio, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada ise özel 
sektör çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulamasının 27 Aralık’ta 
başlayacağını söyledi. New York kenti, daha önce de belediye 
çalışanlarına, restoranlara, eğlence sektörüne ve spor salonlarına 
aşı zorunluluğu getirmişti.Kentte 14 Aralık’tan itibaren restoran-
lar ile tiyatro ve sinema gibi eğlence mekanlarında 5 ila 15 yaş 
arasındaki çocuklardan da aşı kartı göstermeleri istenecek.

Yetişkinlere ise restoranlarda en az iki doz aşı 
zorunluğu getirilecek.
New York’ta şimdiye kadar nüfusun yüzde 
90’ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200’e yakın hastane 
çalışanı işten çıkardı
Öte yandan, Massachusetts eyaletinin Boston 
şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 
1 Kasım’a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala 
Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için sözleşme-
lerinin feshedildiğini bildirdi.
Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin 
üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra 
çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek 
işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.
Çalışanlarının yüzde 98’inin verilen süreye ka-
dar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yet-
kilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2’lik kes-
imin ikna edilemediğini kaydetti.
Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları ko-
rumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, 
Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten 
çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını be-
lirtti.

New York’ta özel sektör çalışanlarına Kovid-19 aşısı 
zorunlu olacak

ABD’nin New York kentinde, tüm özel sektör çalışanlarına yeni tip korona-
virüse karşı aşı zorunluluğu getirilecek.
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Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan yazılı 
açıklamada, Rusya’nın kuzeybatı bölgelerindeki 
aşırı soğuklar nedeniyle ülkedeki doğal gaz sis-
temiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildiği belir-
tildi.
St. Petersburg şehrinde 6 Aralık’ta 1893’ten 
bu yana kaydedilen en düşük sıcaklığın 
görüldüğüne işaret edilen açıklamada, “Gas In-
frastructure Europe verilerine göre, Avrupa’da-
ki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın 
yüzde 23,4’ü şimdiden kullanıldı.” ifadesine yer 
verildi.

Gazprom’dan 15 Kasım’da yapılan açıklamada, 3 Kasım’da Avrupa’daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz 
hacminde 345 milyon metreküple rekor kırıldığı duyurulmuştu.

Avrupa’daki yer altı depolama tesislerinde bulunan 
gazın yüzde 23’ü tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’da bulunan yer altı depolama tesislerindeki 
doğal gazın yüzde 23,4’ünün kullanıldığını bildirdi.



SİMGE DERGİ 18

TEKNOLOJİ

İngiliz mahkemesinden
Uber’in iş modeline veto

İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti 
veren Uber’in başkent Londra’daki faaliyet modelinin

yasalara uygun olmadığına hükmetti.

İngiliz Yüksek Mahkemesi’nden yapılan 
açıklamada, özel kiralık araç operatörünün 
sürücü ve yolcu arasında “aracı” olarak hareket 
etmesinin yasa dışı olduğuna karar verildi.

Açıklamada, Uber ve benzeri kiralık araç 
acentelerinin doğrudan sürücüler ile sözleşme 
yapması gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararı; sadece Uber için değil, Lon-
dra’da faaliyet gösteren ve kiralık araç hizmeti 
veren tüm şirketler için bağlayıcı nitelikte ol-
ması açısından önem taşıyor.

İngiliz mahkemesi, Şubat 2021’de Uber’in, 
tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak 
göstermesi gerektiği hükmüne varmıştı.

Uber’in sadece Londra’da 45 bin, ülke gene-
linde ise yaklaşık 70 bin sürücüsü bulunuyor.
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Türkiye’de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 
187 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye’de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin 
testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı 
uygulananların oranı yüzde 81,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 

90,86 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs 
Tablosu’nu “covid19.saglik.gov.tr” adresin-
den paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 269 
Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin 
testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi, 
iyileşenlerin sayısı 25 bin 611 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygu-
lananların oranı yüzde 81,68, birinci doz 
aşı yapılanların oranı yüzde 90,86 olarak 
gerçekleşti. Türkiye’de bugüne kadar uy-
gulanan aşı miktarı 121 milyon 42 bin 428 
doza yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşı 
yaptıranların oranının en yüksek olduğu 
10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, 

Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, 
Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının 
en düşük olduğu 10 il ise Şanlıurfa, Bat-
man, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mar-
din, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

“Aşı önemini koruyor”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal me-
dya hesabından yaptığı açıklamada, “Tür-
kiye’nin herhangi bir yerinde bir doz aşı 
yapıldığında bundan hepimiz mutluluk 
duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm 
bireylerine karşı da görevimiz olduğunun 
farkındaydık. Şimdi ciddi artışların ol-
maması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı 
yüzde 75’in altında. Aşı önemini koruyor.” 
ifadelerini kullandı.
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Üniversite öğrencilerine 2021 yılında 9,5 milyar lira 
kredi ve burs ödemesi yapıldı

Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, 
2021 yılında üniver-
site öğrencilerine 
9,5 milyar TL kredi 
ve burs ödemesinin 
yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre 
Kasapoğlu, dünya 
üzerinde devlet eliyle 
verilen en kapsamlı ve 
en geniş öğrenci bursu 
sistemini öğrencilere 
sunduklarını belirtti.

Avrupa ve Ameri-
ka’da burs sisteminin, 
büyük ölçüde üniver-
siteler, sivil toplum 
kuruluşları ve özel 
sektör marifetiyle 
gerçekleştirildiğini 
işaret eden Bakan 
Kasapoğlu, şunları 
kaydetti:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağladığı öğrenci bursları, diğer ülkelerdekiler-
in çok üstünde. 2021 yılında yükseköğrenim gören 451 bin 608 öğrenciye burs 
imkanı sağladık. 2002’den bu yana burs sisteminden faydalanan öğrenci sayısın-
da 9 kat, yapılan ödeme tutarında ise tam 14 kat artışa imza attık. Burs almak 
için başvuran fakat burs alma kriterlerine sahip olmayan öğrencilerimiz için de 
öğrenim kredisi seçeneği sunduk. 2021 yılında öğrenim kredisi almak isteyen 1 
milyon 5 bin 408 gencimize kredi imkanı sağladık.”

Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı içerisinde yükseköğrenim gören öğrencilere, 3 
milyar 131 milyon 878 bin 664 TL burs ve 6 milyar 422 milyon 80 bin 777 TL 
de öğrenim kredisi olmak üzere toplamda 9 milyar 553 milyon 959 bin 441 TL 
ödeme yaptıklarını açıkladı.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Öte yandan Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin aralık ayı burs ve 
kredi ödemelerinin de başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin 
hesaplarına yatmaya başladığını belirtti. Ödemeler TC kimlik numarasının son 
numarasına göre, 6-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “2002 yılından bu yana burs ve kredi 
sisteminden yararlanan öğrenci sayısında 9, yapılan ödeme tutarında ise 14 katlık rekor artışa 

imza attık.” dedi.

EĞİTİM
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Sarıkamışlı besici aile, “Devran”, “Erdem” ve “Eylem” isimli buzağılarına, anne sütü yetmediği için 
biberonla takviye süt veriyor.

Karslı besici üçüz buzağıları ‘biberonla’ besliyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde besicilik yapan Sıddık Demir, 
üçüz buzağılarını anne sütü yetmediği için biberonla 
besliyor.

Yayıklı köyünde yaşayan Demir, “Zozan” adını verdiği si-
mental melezi ineğine veteriner hekim desteğiyle suni to-
humlama yaptırdı. Gebe kalan inek, yaklaşık 10 gün önce 
normal ve sağlıklı doğumla bir batında üçüz buzağı dün-
yaya getirdi.

Besici ailenin ilgi odağı haline gelen sevimli buzağılara 
biberonla takviye süt veriliyor. Sıddık Demir, AA mu-
habirine, uzun yıllardır besicilik yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 9 ay önce “Zozan”a suni tohumlama yaptırdıklarını 
ifade eden Demir, “Boğa almaya gücümüz yetmiyor-
du, ayrıca inekler hep kısır kalıyordu. Veterinerlerimiz-
in suni tohumlama yöntemiyle ineğimiz üçüz doğurdu 
ve çok fayda gördük. Yaklaşık 40-50 yıldır hayvancılıkla 

uğraşıyorum. İlk defa suni tohumlama sayesinde üçüz bu-
zağı gördüm, çok memnunuz.” dedi. “Devran”, “Erdem” ve 
“Eylem” adları verildi

Demir, “Devran”, “Erdem” ve “Eylem” adını verdiği bu-
zağıların ikisinin erkek, birinin dişi olduğunu dile getirdi.

Veteriner Necati Kılıç ise yaptıkları suni tohumlama so-
nucu ineğin 3 buzağı dünyaya getirdiğini belirterek, şun-
ları kaydetti:

“Bu bölgede yaklaşık 17 yıldır çalışmaktayım. Ne boğadan 
ne de suni tohumlamadan üçüz doğuran ineğe rastlandı. 
Başka illerde az da olsa rastlanmıştır, bu bölgede ilk kez 
ineğimiz üçüz doğurdu. Hayvan yetiştiricilerimizin de 
suni tohumlamaya özen göstermelerini istiyoruz. Suni 
tohumlama hastalığı önler. Ekonomik olarak da boğa al-
maktansa suni tohumlama daha iyidir. Bu yüzden yetiştir-
icilerimize öneriyoruz.”

YURTTAN
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, “Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini 
gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah 

düzenlemesi olarak yapılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu 
sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenlenecek

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakan-
lığından yapılan 
açıklamada, 4 mily-
on memur ve 2 mily-
ondan fazla memur 
emeklisinin 2022 
ve 2023’teki mali ve 
sosyal haklarını be-
lirleyen 6. Dönem 
Toplu Sözleşme 
g ö r ü ş m e l e r i n d e , 
kamu görevlileri için 
önemli kazanımlara 
imza atıldığı bildiril-
di.

Memur ve me-
mur emeklilerinin 
maaşlarına yüzde 30 
ile yüzde 35 arasında 
değişen kümülatif 
artış oranları ile en-
flasyon farklarından 
oluşan zam yapıldığı 
belirtilen açıklama-
da, 3600 ek gösterge 
konusunun vaat ol-
maktan çıkarılar-
ak toplu sözleşme 
maddesi haline get-
irildiği vurgulandı.

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilik-
ten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar 
dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili mad-
delerinde güncellemeye gerek duyulduğu 
belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirk-
en demokratik bir müessese olan toplu sö-
zleşmenin zaafa uğraması da kabul edile-
mez. Bu nedenle yetkili konfederasyon 
ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme 
sonucunda kamu çalışanlarımızın alım 
gücünü yükseltmek için toplu sözleşmem-
izde yer alan enflasyon farkını da dikkate 
alarak bir sosyal koruma çalışmasını kap-

samlı hale getirmeyi ek protokol olarak 
değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil 
bütün sağlık personelini gözeten, bununla 
da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelim-
izi kapsayacak şekilde enflasyon farkının 
üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi 
olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı en-
flasyona ezdirmeme sözümüzün arkasın-
da durarak, ekonomideki dalgalanmaların 
kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini 
bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa 
sürede tamamlamak için çalışmalarımız 
devam etmektedir.”

İŞ DÜNYASI
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ÇEVRE

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Ataç, dünyada her yıl ortalama 75 milyar ton toprağın erozyona 
uğradığını belirterek, ‘Bu durum, her 5 saniyede, bir futbol sahası büyüklüğünde toprağın su ve 

rüzgarla taşınması demektir.” dedi.

Dünyada her 5 saniyede bir futbol sahası 
büyüklüğünde toprak yok oluyor

TEMA Yönetim Ku-
rulu Başkanı Deniz 
Ataç, Dünya Toprak 
Günü dolayısıyla AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, karas-
al ekosistemlerde 
yaşamın temelinin 
toprak olduğunu 
söyledi.
Tüm karasal can-
lıların ve insan 
yaşamının da to-
prağa bağlı old-
uğunu belirten 
Ataç, “Toprak; gıda 
güvenliği, su temini, 
biyolojik çeşitlilik, 
fakirliğin azaltıl-
ması, iklimin düzen-
lenmesi demektir. 
Tarih toprağını ko-
ruyan medeniyetler-
in yükselişi, ona 
zarar veren, sağlığını 
korumayan medeni-
yetlerinse yıkılış 
örnekleri ile dolu-
dur.” diye konuştu.

Ataç, toprağı koru-
manın sürdürüle-
bilir bir yaşam 
ve sürdürülebil-
ir kalkınma old-
uğunun altını çiz-
erek, şöyle devam 
etti:

“Bu nedenle TEMA Vakfı olarak varoluş 
nedenimiz yaşama yani toprağa sahip çık-
mak ve onu korumaktır. TEMA Vakfı’nın 
bu bakışı Birleşmiş Milletler’in 20 Aralık 
2013 tarihinde yapılan 68. oturumunda ul-
uslararası bir boyut kazanmış ve 5 Aralık, 
Dünya Toprak Günü ilan edilmiştir. Bu-
radaki temel amaç; insanların toprağın 
önemi ve korunması konusundaki farkın-
dalığını artırmaktır. Biz de kurulduğu-
muz günden bugüne tam 29 yıldır tüm 
çalışmalarımızın temeline toprağı koyuyor, 
gıdanın güvencesi tarım topraklarına, to-
prağın üzerinde yeşeren ve yaşamsal önemi 
tartışmasız olan ormanlar ve meralarımıza 
sahip çıkıyoruz. Bu anlamda toprağa saygı 
sunmanın ve toprağın yaşamsal yerini ku-
tlamanın önemine gönülden inanıyoruz.”
“Ülkemizdeyse her yıl 642 milyon ton to-
prağımız erozyona uğramaktadır
Hem dünyada hem de Türkiye’de toprak 
bozulumunun en yaygın ve en büyük sebe-
plerinden birinin erozyon olduğunu vurgu-

layan Ataç, toprak bozulumunun toprağın 
sağlığının bozulması, üretkenliğinin azal-
ması ve potansiyel hizmet üretme kapasi-
tesinden uzaklaşması anlamına geldiğini 
anlattı.
Ataç, “Dünyada her yıl ortalama 75 mi-
lyar ton toprak erozyona uğruyor. Bu 
durum, her 5 saniyede, bir futbol sahası 
büyüklüğünde toprağın su ve rüzgar-
la taşınması demektir. Ülkemizdeyse ne 
yazık ki her yıl 642 milyon ton toprağımız 
erozyona uğramaktadır. Bu ortalama olar-
ak, bir hektarda her yıl 8,24 ton, başka bir 
ifadeyle her yıl 0,6 mm toprağın erozyona 
uğraması, 15 yılda 1 santimetre toprağın 
taşınması anlamına gelmektedir. Toprağın 
1 santimetresinin oluşması için 500 yıl 
gerektiği dikkate alındığında toprak-
larımızın doğal oluşum hızından 33 kat 
daha fazla erozyona uğradığı açık olarak 
görülmektedir.” ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK

Kanada’da şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni 
bir yöntem geliştirildi

Kanada’nın British 
Columbia Üniver-
sitesi ve Vancou-
ver Coastal Health 
(VCH) araştır-
macılarından oluşan 
bir ekip tarafından 
yürütülen ve 
türünün ilk örneği 
olan çalışma, kök 
hücrelerle aşılanmış 
küçük bir implantın, 
vücudun kendi başı-
na insülin üretmes-
ine yardımcı olabi-
leceğini gösterdi.

Çalışmaya ilişkin 
CTV’ye konuşan 
Vancouver General 
Hospital endokri-
noloğu Dr. David 
Thompson, “artık 
Tip-1 diyabet hast-
aları için daha önce 
hiç var olmayan bir 
umut var” dedi.

Çalışma sonucu, 25 kuruş 
büyüklüğünde bir cihazın, Tip 
1 türü diyabeti olan on beş 
hastanın karın derilerinin altı-
na yerleştirildiğini belirten Dr. 
Thompson, “Cihaz, laboratuvar-
da yetiştirilen tek bir kök hücre 
dizisinden üretilen ve kan şek-
erini kontrol eden hormon olan 
insülini yapmaktan sorumlu mi-
lyonlarca hücre içeriyor” dedi.
Cell Stem Cell isimli bilim-
sel derginin son sayısında da 
yayımlanan çalışmada, implant-
taki hücreler tarafından salınan 
insülin miktarını ölçmek için, 
insülin oluşumunun bir yan 
ürünü olarak kana salınan bir 
amino asit zinciri olan C-pepti-
di kullanıldı.

Şeker hastalarının kullandığı enjekte edilen in-
sülinlerin C-peptid üretmediği hatırlatılan 
çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların C-pep-
tid seviyeleri yemek yedikten sonra yükseldiği ve 
doğal olarak insülin ürettiklerine dair kanıtlar 
gösterdiği belirtildi.
Çalışmadaki hastaların ayrıca hedef kan şekeri 
aralığında yüzde 13 daha fazla zaman harcadıkları 
ve bazılarının da implant sayesinde enjekte et-
tikleri insülin miktarını azaltabildikleri tespit edil-
di.
CTV’nin görüşlerine yer verdiği Toronto’daki 
Mount Sinai Hastanesi Diyabet Klinik Araştırma 
Birimi Direktörü Dr. Bruce Perkins, “Bunun geniş 
kapsamlı tedavi ve diyabetli herkes için hazır old-
uğu aşamada değiliz. Fakat Tip 1 diyabetli bir in-
sana insülin üretebilen hücrelerin yerleştirilmesi 
ve bu hücrelerin bir miktar insülin üretip bir yıl 
hayatta kalması fikri ileriye doğru atılmış harika 
bir adım.” dedi.

Kanada’da gerçekleştirilen tıbbi bir çalışma, kök hücre temelli bir tedavi yolu ile şeker hasta-
larının ihtiyacı olan insülinin vücutta üretilebileceğini ortaya koydu.
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BAKIŞ AÇISI

Vefatının 83. Yılı Münasebetiyle 10 KASIM MESAJIMIZ…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK, 19 Mayıs 1919
yılında Samsun’da başlattığı Milli Mü-
cadeleye öncülük etmiş, eli silah tutan
vatan evlatlarını (Türk askerlerini) sevk ve 
idare etmiş, vatan topraklarımızı
düşman işgalinden korumak ve kurtarmak 
için çok sıkıntılar çekmiş, azminden
ve iradesinden ödün vermeden silah ark-
adaşlarıyla birlikte mücadele etmiş
örnek bir kahraman ve büyük bir 
komutandır.
ATATÜRK, öncülük ettiği Milli Mücadele 
Hareketi ile Müslüman-Türk Milletinin
hangi durum ve şerait altında olursa olsun 
asla düşmana esir olmayacağını,
Ecdadının kanlarıyla sulayıp emanet ettiği 
bu kutsal vatan topraklarını kesinlikle
düşmana teslim etmeyeceğini, minarel-
erden yükselen ezan seslerini
dindirmeyeceğini, bağımsızlığın nişanesi 
olarak nazlı nazlı dalgalanan
bayrağımızı gönderden asla indirmeye-
ceğini topyekün millet seferberliğiyle
bütün dünyaya duyurmuş ve uygulama-
larıyla da bunu ispatlamıştır.
İstiklal Mücadelesinde Anadolu toprak-
larını işgal eden düşman ülkeler,
Cumhuriyetimizin 100. Yılına yak-
laştığımız günümüzde de işgal planlarını 
daha
tehlikeli ve sinsi oyunlarla, yerli işbirlikçil-
eri ve ajanlarıyla gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.
Biz Müslüman-Türk Milleti olarak; Milli 
Mücadele günlerinde olduğu gibi
düşmanlarımızın bu sinsi planlarını bugün 
de boşa çıkaracak, onları hayal
kırıklığına ve hezimete uğratacak inanç, 
azim ve kararlılıktayız elhamdülillah.
Çünkü biz, asırlarca dünyaya huzur ve saa-

det getirmiş, insanca yaşamayı
öğretmiş, kadınları “Cennet annelerin ay-
akları altındadır” inancıyla esaretten ve
dünya metaı olmaktan kurtarmış ve baş 
tacı yapmış, insanlığa temizliği ve
medeniyeti öğretmiş, “ilim öğrenmek, her 
müslüman erkek ve kadına farzdır”
düsturuyla ilim öğrenmeyi ve öğretmeyi 
teşvik etmiş, “vatan sevgisi imandandır”
düsturuyla milli ve manevi duyguları 
güçlendirip şahlandırmış bir inancın ve
kahraman bir ecdadın torunlarıyız…
21. asırda dünyayı etkisi altına alan açlık, 
sefalet, kan ve gözyaşına neden olan
siyonist güçlerin organize ettiği savaşlara 
son verecek milli iradeyi; 83 milyon
nüfusa sahip Müslüman –Türk Milleti 
olarak biz ortaya koyacak ve cesaretimiz,
kahramanlığımız, vatanseverliğimiz ve te-
knolojik üstünlüğümüz karşısında
düşmanlarımıza diz çöktüreceğiz.
…Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin “UYDU 
ÜLKE DEĞİL, LİDER ÜLKE” olduğunu 
bütün
dünyaya biz duyuracağız inşallah.
Atatürk’ün, “MUASIR MEDENİYET” he-
define; millet olarak birlik, beraberlik,
kardeşlik, dayanışma içinde, ekonomi ve 
sanayi konularındaki gelişmeleri zirveye
taşıyarak hür irademiz, gayretimiz ve 
çalışmalarımızla ulaşacağız!…
Bu vesile ile İslam Ülkeleri Akademisyenler 
Birliği(İSAB) ve İSAK VAKFI olarak,
vefatının 83. Yılında merhum Mustafa Ke-
mal ATATÜRK’ü, Milli Mücadele –
İstiklal Harbi kahramanlarımızı, bu vatan 
uğruna gözünü kırpmadan canını feda
etmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve min-
netle anıyoruz. RUHLARI ŞAD ve
MEKANLARI CENNET OLSUN!…

Prof Dr.

BAYRAM  ALTAN
Yazar
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DÜNYADAN

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan’ın tahsis ettiği 400 bin doz Sinovac ile Macaristan’ın hibe ettiği 
211 bin 200 doz Sinopharm aşıları iki ülkeye ulaştı.

Türk Devletleri Teşkilatı, Burkina Faso ve Togo’ya 
Kovid-19 aşısı hibe etti

Türk Devletleri Teşkilatının hibe ettiği 611 bin 200 
doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Burkina 
Faso ve Togo’ya teslim edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Dev-
letleri Teşkilatına Afrika ülkelerine aşı yardımında 
bulunma çağrısı hatırlatılarak, Türkiye’nin salgınla 
mücadelede uluslararası dayanışmaya verdiği önem 
vurgulandı.

Erdoğan’ın ekimdeki Afrika ziyaretinde de bölge 
ülkelerine bağışta bulunma kararı anımsatılarak, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı 
8. Zirvesi’nde, Teşkilat adına Afrika’ya aşı yardımın-
da bulunulacağını da açıklamıştır.” ifadesine yer ver-
ildi. Açıklamada, bu doğrultuda teşkilat adına Afrika 
ülkelerine gönderilmek üzere Türkiye’nin 200 bin, 
Azerbaycan ile Özbekistan’ın 100’er bin doz Sinovac 
aşısı, Macaristan’ın 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı 
tahsis ettiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aşıların talep ve ihtiyaç durumu dikkate 
alınarak Burkina Faso ve Togo’ya sevki için gerek-
li mutabakatın sağlandığı belirtilen açıklamada, 

“Azerbaycan, Özbekistan ve Macaristan’ın hibe et-
tikleri aşılar ülkemize ulaşmış, bu aşılar ülkemizin 
de hibe ettiği aşılarla birlikte askeri kargo uçağımızla 
6 Aralık’ta anılan iki ülkeye gönderilmiştir. Burkina 
Faso’ya 400 bin Sinovac, Togo’ya 211 bin 200 doz 
Sinopharm aşısı teslim edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.
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BAKIŞ AÇISI

... Nereden çıktı bu ‘edebiyat’? Batıyı örnek 
almak için çırpındığımız bir dönemde nasıl 
oldu da literatürün bizdeki karşılığı oldu? 
Daha önce ‘şiir ve inşa’ vardı. Batı yazınını 
tek örnek bellediğimiz yıllarda da bu iki 
sözcük kullanılıyordu, hem de kavram 
olarak. Nitekim Ziya Paşa, yenileşmeyi 
desteklemek için ‘Şiir ve İnşa’ adlı bir de 
yazı yayımlamıştı.(1) Bilindiği gibi şiir, 
şuurdan yani bilinçten gelir. İnşa ise yap-
ma, kurma anlamında. Açıkça anlaşılıyor 
ki, ‘şiir ve inşa’, ‘littérature’ü tam karşılıyor, 
belki de çok daha kapsamlı… Gel gör ki, 
‘edebiyat’, bir çırpıda ‘şiir ve inşa’yı da sil-
ip atıyor. Böylece Batı literatürünü örnek 
alarak yeniden ‘inşa’ edilmeye çalışılan 
yazınımız, ‘edebiyat’ın gölgesinde büzülüp 
kalıyor.
Yenileşme sürecinde ilk yolaçıcı yazarımız 
Şinasi, önce ‘edebiyat’ın ‘edeb’ kökünden 
geldiğini vurguluyor. Ardından da, Yeni 
Türk Edebiyatının ilk büyük yazarı Namık 
Kemal, ‘edebiyat’ın ne olduğunu ve ne ol-
ması gerektiğini açıkça söylüyor: “Sözün 
ahval-i vicdaniyeyi tahvilde olan tesir-i be-
liğine mebni bir büyük faidesi dahi milletin 
hüsn-i terbiyetine hizmettir ki, hakikat-i 
halde lafzan edebiyatın me’haz-i iştikakı 
edeb ise, manen edebin masdar-ı intişarı 
edebiyattır, denilebilir. Zira iki manasıyla 
edibane yazılmış bir eser, mekarim-i ahlâk 
için öyle bir kanun-i muteberdir ki, her-
kes bi’l-ihtiyar itaatine mail ve o cihetle 
yalnız vücudu muhafaza-i ahkamına kafil 
olur.”(2)
Görüldüğü üzere Namık Kemal, edebiyatı, 
milletin ahlâkını güzelleştirici, milleti ter-
biye edici ve güzellik yolunu gösterici bir 
uğraş olarak anlıyor. Yine kendi ifadesiyle, 
edebiyatı, çiçekli bahçesi olan bir okula 
benzetiyor; burada ancak edebe ve ahlâka 
uygun eğitim ve öğretimin sözkonusu old-
uğunu belirtiyor. Böyle bir anlayıştan yola 
çıkılınca, o dönemde Batı literatürünün 

en büyük eseri kabul ettikleri ‘Sefiller’i, 
en büyük ahlâk kitabı, V. Hugo’yu da en 
büyük ahlâkçı olarak karşılamaları çok 
doğaldı. Nitekim öyle de olmuştu. Bu an-
layışa, daha doğrusu ‘edebiyat’a uymadığı 
için Ahmet Mithat başta olmak üzere 
birçok yazar, Emile Zola’nın eserlerinin 
dilimize çevrilmesine şiddetle karşı çık-
mışlardı. Bu sıralarda, Istılahat-ı Edebi-
ye yazarı Muallim Naci, edebiyatı bir kez 
daha tanımlıyordu: “Hakikatte edebiyat 
edeb lafzının cami olduğu mania-yi aliye 
ve latifeyi insanın lavhay-ı vicdanına na-
kşedecek derecede haiz-i tesir olan beliğ 
sözlerdir”(3)
Daha sonraki yıllarda ise Mehmet Akif ve 
bazı yazarlarımız, Divan Şiirini ahlâk dışı, 
yani ‘edebiyat’ açısından yok saymışlardı. 
Artık dilimizde ‘edebiyat’ kavramı vardı; 
‘Divan Şiiri ve İnşası’ asla ‘edebiyat’ ola-
mazdı.
Bir kavramın, nelere yol açtığını, ‘edebi-
yat’ kavramının doğurduğu sonuçlar bize 
göstermektedir. Düzyazımızın, bugün bile 
öğreticilikten, erdemcilikten, ahlâkçılık-
tan kurtulamamasının nedeni acaba bu 
mu? Romanımızın bir türlü Batılı anlamda 
‘itiraf ’ değil de, doğulu anlamda ‘öğretici’ 
olması, ‘edebiyat’ın bütün benliğimizi sar-
masından mı?
Şiirimiz, ‘edebiyat’ duvarını yıkabildi ve 
çoğu zaman ‘şiir’ olabildi ama düzyazımız, 
bu duvarın hemen ötesinde duran ‘inşa’ya 
yeniden ulaşamadı. ‘Edebiyat’ı unutsak, 
‘littérature’ü ‘yazın’la karşılamayı bir kez 
daha denesek, ya da bir başka kavram 
bulsak; hazır başlamışken de düşünce ve 
hayallerimizi, yalçın kaleler gibi çevreley-
en diğer bazı kavramları da kavramlaştıra-
bilsek, diyorum.

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)

     EDEBİYAT VE TOPLUM

Prof. Dr.
DURALİ YILMAZ

Yazar
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KÜLTÜR - SANAT

Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının 
gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı

Meksika’nın başken-
ti Meksiko kentine 
40 kilometre uzak-
lıktaki “Teotihua-
can Antik Kenti”, 
yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına 
karşı alınan tedbirl-
erin gevşetilmesiyle 
kapılarını yeniden 
ziyaretçilere açark-
en, esrarengiz tari-
hi ve piramitleriyle 
yerli ve yabancı çok 
sayıda turistin ilgi 
odağı oluyor.
Dünyanın en büyük 
antik yerleşim yerl-
erinden biri olarak 
kabul edilen Teo-
tihuacan, 30 kilo-
metrekarelik alanı 
ve gizemli tarihiyle 
arkeologların en 
önemli keşif yerl-
erinden biri olarak 
biliniyor.
Teotihuacan, 1987’de 
UNESCO Dün-
ya Mirası Listesi’ne 
alınırken, MÖ 1000 
civarında kurulduğu 
tahmin ediliyor.

Kovid-19 yasaklarının gevşetilmesi-
yle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Meksika’nın Ulusal Antropoloji ve 
Tarih Enstitüsüne göre, ülkeyi zi-
yarete gelen turistler, görkemli ve 
sıra dışı tarihi karşısında bölgeye 
hayran kalıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle uzun süre kapalı 
kalan antik kent, kısıtlamaların 
gevşetilmesiyle milyonlarca yerli ve 
yabancı turistin akınına uğruyor.

Azteklerle gelen “insanları kurban 
etme” inanışı
Aztekler, bölgede egemenlik kurma-
dan önce yöre sakinlerine “Toltekler” 
adı verildiği ve Tolteklerin çeşitli 
nedenlerden ötürü yaşadıkları yeri 
terk etmek zorunda kaldığı belirtili-
yor. Tolteklerin, bölgeyi neden terk 
ettikleri ise gizemini koruyor.

Azteklerin bölgeye gelmesinin ardından 
burada yaşayanların, inançları uğruna öz 
çocuklarını dahi kurban etmekten çekinmed-
iği aktarılırken, rivayetlere göre, Azteklerin, 
oğullarını bu piramitlerin tepesinde öldürüp 
merdivenlerden aşağıya ittiği ifade ediliyor.

Doğal kaynaklar açısından zengin bir vadide 
bulunan Teotihuacan, dönemin siyasi, ekono-
mik, ticari, kültürel özellikleri ve 125 bini 
aşkın nüfusuyla Kristof Kolomb öncesindeki 
en büyük yerleşim merkezlerinden biri olarak 
kabul ediliyor.

Meksiko’da bulunan “Teotihuacan Antik Kenti” Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle milyon-
larca yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.
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BAKIŞ AÇISI

BEKİR ÖZER
Yazar

  Canım öğretmenim.
  Bugün 24 Kasım sizin gününüz.
  Dışarıda kar’la karışık yağmur şiddetli bir 
şekilde yağıyor.
  Acı, üzüntü, kederi dile getirir gibi...
                                         
 Eskiden her tarafa pankart asılırdı:
 ‘ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU 
OLSUN.   BİZLER SİZLERİN ESERİYİZ’  
                                       
Öğretmenim...
 
Beni.
Bizi.
Sizi.
Bakanı.
Başbakanı.
Cumhurbaşkanını.
Valileri.
Hepimizi siz yetiştirdiniz.
  
Haklısınız... Madem yetiştirdiniz ve bu-
lunduğumuz yerlere sizin sayenizde geld-
ik, her dönem bizi idare edenler tarafından 
size çektirilen bu sıkıntı neden?
  
Ülkenin kurtarıcısı, Cumhuriyetin ku-
rucusu Gazi M. Kemal ATATÜRK daha 
o günlerde bu günleri görür gibi millet-
vekili maaşlarına ne kadar zam yapılması 
gerekeceği sorulduğu zaman:
‘’Sakın ola Öğretmen maaşlarını geçmes-
in” diye talimat vermişti, öyle de oldu.
                                       
Ya şimdi?
Ananızın ak sütü gibi helal olan 3600 ek 
gösterge verilmiyor.

Bu durumda bir öğretmenin rahat etmesi, 
emekli olması, borç altına girmemesi, ail-
esini doğru dürüst geçindirmesi mümkün 
mü?
Zaten her iki öğretmenden birinin bankaya 
borcu var.

Matematik, Fen bilgisi mezunları atanama-

dığından dolayı çekçekle kâğıt toplayıcılığı 
yapıyor, çalışanların büyük çoğunluğu da 
ek iş!..
  
Böylemi olmalıydı?
Bakın.

Finlandiya Eğitim Bakanına gazeteci sorar; 
‘‘Ülkenizde neden özel okul yok?’’
Bakan; 
‘Eğitim ticaret değildir, herkese eşit olarak 
verilmelidir.’

Herkese eşit olarak!..

Tüm İslam ülkelerine yabancı olan bu tabi-
re rağmen benim can, saygılı, bilgili öğret-
menimin yediğimiz ekmekte, içtiğimiz 
suda, yaşadığımız hayatta, verdikleri 
bilgide emekleri olduğu halde çekinir 
söyleyemez derdini, gizliden ek iş yapar.
                                   
Çağdaş, aydın, gelişmiş ve adaletli bir ülk-
ede bunların olması mümkün değil ve bu 
yüzden kızgınlar, kızmakla yerden göğe 
kadar da haklılar.
  
Canım öğretmenim.                     
Ahde vefa kalmadı biliyorum.
          
İncinmiş gururunuzu...
Yoksulluğu...
Varlığınızın terk edilmişliğini düşünerek 
akıtmayın o yaşları gözlerinizden.

Güneş her sabah yeniden doğar, doğan 
güneş aydınlığın habercisidir.

Bu yüzden.
Kurban olayım.

Siz üzülmeyin.
Biz üzülelim.
Siz ağlamayın.
Biz ağlayalım. 

ÜZÜLME ÖĞRETMENİM!..
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BİLİM

Aziz Sancar’dan Türk dünyasına ‘temel bilimlere 
yatırım yapın’ tavsiyesi

Azerbaycan Dev-
let İktisat Üniver-
sitesi (UNEC) 
tarafından düzen-
lenen Ekonomi Fo-
rumuna (UEF Bakü 
2021) katılmak üzere 
Bakü’de bulunan 
Prof. Dr. Aziz San-
car, basın toplantısı 
düzenledi.
Sancar, Azerbay-
can’ın topraklarını 
işgalden kurtar-
mak için 2020’de 
gerçekleştirdiği 44 
günlük savaşı gece 
gündüz takip et-
tiğini belirterek 
“Karabağ zaferi, 
Türkiye’nin Kurtu-
luş Savaşı’ndan son-
ra Türk dünyasının 
en büyük zaferidir.” 
dedi.

Sancar, “Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin. Osmanlı’nın 
gerileme döneminde bu büyük sorun olmuştur. Bunu hep göz önünde tutmak lazım-
dır. Bilim ve teknolojide kuvvetli olmak. Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bilim 
ve teknolojide ileride olursa biz ne sahada ne masada savaş kaybederiz.” ifadelerini 
kullandı.

Azerbaycan temasları kapsamında işgalden kurtarılan Fuzuli ve Şuşa’yı ziyaret ettiğini 
hatırlatan Sancar, “Şuşa kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz 
vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah’a şükür bunu 
yapabildim.” diye konuştu.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk dünyasına, “Kaynaklarımız var. 
İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuk-

larımızı deneysel bilime alıştıralım.” tavsiyesinde bulundu.
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DİYANET Mİ LİYAKAT MI?
Şüphesiz diyanet de liyakat da çok ama çok 
önemlidir. Her ikisinin de bir kişide bu-
lunması istenilen, arzu edilen bir husustur. 
Ancak ikisinin arasında bir seçim yapmak 
durumunda kaldığımızda ne yapacağız? 
Açacak olursak önümüzde görev verecek 
olduğumuz bir iş var ve buraya elaman 
arıyoruz. Göreve getirmek durumunda 
olduğumuz iki kişiye bakıldığında biri di-
yaneten önde diğerisi ise liyakaten önde. 
Biri alnı secdeli diye tanımlanan ve ibadet 
ve taatlerine dikkat eden ve bunları uygu-
layan biri, ancak vereceğimiz işle ilgili ise 
bir yetkinliği bulunmamaktadır. Bir diğer-
isi ise dini uygulamalarında biraz daha 
özele girecek olursak namaz niyaz gibi dini 
ibadetlerinde gevşek veya hiç yerine get-
irmiyor. Ancak bu şahıs verilecek iş konu-
sunda liyakat sahibi ve işi biliyor. İşte bu 
hususta bir yol ayrımındayız ve hangisini 
tercih etmeliyiz?

Az önce de ifade ettiğimiz gibi iki özelliğin 
de aynı kişide yer alması ve görevin ona 
verilmesi aliyyü’l-a’lâ olur ve istenilen bir 
şeydir. Böyle olmadığında ise öncelikle li-
yakatın esas alınması gerektiği kanaatin-
deyiz. Niye böyle diye sorulacak olur-
sa kısaca şöyle açıklamak mümkündür: 
Dindarlık denildiğinde sadece namaz, 
niyaz gibi ibadetler akla gelmemelidir. 
İbadetler dindarlığın sadece belirli bir 
yönünü yansıtır ve onun dışında pek çok 
dini mükellefiyet bulunmaktadır. Doğru-
luk, dürüstük, nezaket, nezafet, saygı, sev-
gi, hürmet, şefkat gibi pek çok değerler 
dindarlığın kapsam alanındadır. Ayrıca 
söylediği sözden, yaptığı eylemden ve her 
türlü hayat tarzından sorulacağını, hesap 
vereceğini bilmek ve ona göre davranmak 
da dindarlığın içinde yer alır. 
Dindarlık sadece ibadete hasredilir ve işi 
bilmediği halde ona görev tevdi edilir ise 
bu son derece yanlıştır. Nasıl ki, saatimiz 
bozulduğunda saati tamir için seçeceğimiz 
ustanın sadece dindar olmasına bakmayız. 
Gönül arzu eder ki, hem dindar, ahlaklı 
ve hem de işinin ehli bir usta olsun. Saa-

ti vereceğimiz iki usta var ve biri dindar 
ama işi bilmiyor, diğerisi ise işi biliyor ama 
dinden uzak. Bu durumda biz dindar ama 
saati iyice bozacak olanı değil, dine karşı 
lakayt ama işi bilen diğer ustaya saatimi-
zi teslim ederiz. Burada gösterdiğimiz 
hassasiyeti farklı görevlendirmelerde de 
göstermek durumundayız.

Zaman zaman yaşadığımız depremlerde 
görmekteyiz ki, malzemeden çalan, har-
am helal tanımayan bir kısım müteahhit-
lerin yapmış oldukları binalar çökmekte 
ve yıkılmaktadır. İşte burada yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi Allah’tan gerçekten 
korkan ve yaptıklarının hesabını mutlaka 
mahkeme-i kübrada vereceğine inanan ve 
bunu hayatına yansıtan ve de ayrıca işin 
ustası, liyakat sahibi müteahhitlere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Yani hem liyakat ve hem 
de diyanet son derece zaruridir. Diyanet 
olup liyakat yok ise bu sefer de yaptırılan 
bina bir ucubeye döner ve malzeme çarçur 
edilir.

Devlet dairelerindeki durumun da bun-
dan farkı bulunmamaktadır. Dairede her 
bir malzemenin, kullanılan bilgisayarın, 
tüketilen elektriğin hesabının sorulacağı-
na inanmanın yanında oradan hizmet al-
mak durumunda olan halka, öğrenciye, 
müşteriye iyi davranıp davranmadığından 
da kişiler sorulacaklardır. Burada hem 
devlete karşı hem de Allah’a karşı mutla-
ka hesap verilecektir. Kişi, tüyü bitmedik 
yetimin hakkı olduğu devlet malının hes-
abını devletten gizlerse de zerre miskal iyi-
lik ve zerre miskal kötülüğün karşılığının 
sorulacağı bir hesap gününde bunu gi-
zleyemeyecektir. Çünkü her bir kimse için 
beşikten mezara kadar yapıp ettiklerinin 
kayıtlarının tutulduğu defterlerin ahrette 
açılacağı bir gerçektir.

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Sayın DALKIRAN

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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EĞİTİM

İzmir’de meslek liselerinin ürettiği motokaravan ve 
dijital kürsü tanıtıldı

İzmir Valiliği 
önünde düzenlenen 
etkinliğe, Milli Eğit-
im Bakan Yardımcısı 
Petek Aşkar, İzmir 
Valisi Yavuz Selim 
Köşger ve İl Milli 
Eğitim Müdürü Mu-
rat Mücahit Yentür 
katıldı.

Bakan Yardımcısı 
Aşkar, Çiğli 75. Yıl 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde 
yerli imkanlarla 
üretilen motokara-
vanı gezip inceledi. Aşkar, Buca Necla Teyfik Kara-

davut Mesleki ve Teknik Anad-
olu Lisesinde üretilen, şebeke 
enerjisine ihtiyaç duymadan 
çalışabilen, ses sistemi ve mul-
timedya özellikleri de olan diji-
tal tören kürsüsü hakkında da 
bilgi aldı.

Bakan Aşkar, projelerin 
geliştirilmesi aşamasında 
destek veren herkese teşekkür 
ederek, “Her iki projemizi de 
tebrik ediyorum, her iki oku-
lumuzun müdürlerini ve pro-
je çalışanlarını. Projeler, ihti-
yacımız olan konular. Umarım 
ticaretle iyileşip daha iyi nokta-
lara gelir.” dedi.

İzmir Valisi Köşger ise eğitimin piyasa şartlarından 
kopuk olmaması gerektiğini belirterek, “Günün ih-
tiyaçları neyse öğrencilerimize onun eğitimini ver-
memiz lazım. Her iki projede piyasa şartlarında 
talep gören, ihtiyaç olan ürünler. Bunu düşünüp, 
tasarlayarak geliştiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

İzmir’de teknik ve meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerince üretilen motokaravan ve dijital kürsü, 
düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
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VERGİ ADALETİ VE TOPLUM
Bir toplumda uygulanan vergi sistemi et-
kin ve adil işlerse, o toplumun hem üretim 
açısından hem de toplumsal barış ve adalet 
duygusu açısından önemli bir istikrar yakala-
yacağı söylenebilir. Bu konuda ABD’nin Min-
nesota eyaletinde yapılan bir sosyal deney, 
verginin insan davranışı ve vergi ödeme isteği 
(vergi uyumu) üzerinde nasıl etkili olduğunu 
ortaya koymuştur. Yapılan deney ile vergi 
mükellefleri dört gruba ayrılmış ve her bir 
gruba farklı bilgiler verilerek onların vergi 
uyumları araştırılmıştır. Birinci gruba; alınan 
vergilerin eğitim, kolluk hizmeti, yangından 
korunma ve benzeri gibi iyi amaçlar için kul-
lanıldığı söylenmiş, ikinci gruba; vergilerini 
ödemediklerinde nasıl cezalandırılacakları an-
latılmış. Üçüncü gruba; vergi formlarını dol-
durma konusunda sorun yaşadıklarında nasıl 
yardım alabilecekleri öğretilmiş. Dördüncü 
gruba ise yaşadıkları eyaletteki vatandaşların 
yüzde 90’ından fazlasının vergi yasası yüküm-
lülüklerini tam olarak yerine getirdikleri 
söylenmiştir. Bu gruplardan en istenilen 
düzeyde vergi ödeme uyumunun gerçekleştiği 
grup, dördüncü grup olmuştur. Buradaki 
psikolojik etki şudur;Vergi yasasının gereğini 
yerine getiren vatandaşların sayısının çok old-
uğu mükelleflere söylenince veya algılatılınca, 
vergi kaçıranların sayısında düşüş olmaktadır. 
Yani insanlar adaletli ve etkin işleyen bir vergi 
yasası olduğunu düşündüklerinde vergi kaçır-
mamaktadırlar.

 Peki adaletli ve etkin işleyen bir vergi sistemi-
ni kurmak için nelere dikkat etmek gerekmek-
tedir? Bunun için üç unsurun etkin işlemesini 
sağlamak gerekmektedir. 1) Vergi oranlarının 
ödeme gücüne uygun olması, 2)Vergi dene-
timlerinin etkin olması, 3)Vergi cezalarının 
caydırıcı olması. Şimdi bu üç unsurun ne an-
lama geldiği ve ülkemiz açısından nasıl işle-
diğine bakabilir. 
Türkiye’de vergi oranlarının da çoğu gelişmiş 
ülke ya aynı düzeyde veya daha düşük old-
uğu söylenebilir. Türk vergi sistemi açısından 

düzeltilmesi gereken durum, vergilerin dolay-
lı (tüketimden alınan) ve dolaysız (gelird-
en alınan) yapısının değiştirilmesidir. Eğer 
dolaysız vergilerin yüzde 35’lerde olan oranı 
yüzde 50’den yukarıya çıkarılabilirse vergi et-
kinliği açısından önemli bir başarı sağlanmış 
olacaktır. 
Vergi denetimleri etkin vergi sistemi oluştura-
bilmenin en önemli ikinci unsurudur. Literatür 
bilgilerine göre, bir ülkedeki vergi mükellefler-
inin en az yüzde 50’si denetlenmelidir. Türkiye 
açısından bakıldığında, vergi denetimlerinin 
çok yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Verilere 
göre, Türkiye’de mükelleflerin yüzde 1 ila 5 
arasında bir denetim yapılabilmektedir. Bu or-
anın maliye literatürü verilerine göre çok ye-
tersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle, en az 
yüzde 50’lerde denetim sağlanmadıkça vergi 
kaçakçılığını etkin önlemek çok zordur.

Etkin bir vergi sistemi oluşturmanın üçüncü 
ayağı ise vergi cezalarının caydırıcı olmasıdır. 
Vergi cezalarının caydırıcılığını artıran en 
önemli yollardan birisi, vergi aflarının sık 
aralıklarla çıkarılmamasıdır. Maliye literatürü 
vergi aflarına, ihtiyaç olması halinde “bir nesil 
boyunca bir defa başvurulabilir” öngörüsünde 
bulunmaktadır. Bu da 25-30 yılda bir vergi 
affının çok ihtiyaç olmuşsa yapılabileceğini 
göstermektedir. Oysa Türkiye’de 1950’den 
günümüze kadar özellikle siyasi beklentil-
er ile “ortalama her iki yılda bir” vergi affı 
çıkarılmıştır. Bu durum, mükelleflerin önemli 
bir bölümünün vergilerini ödeme konusunda 
isteksiz kalmalarını ve vergi sisteminin etkin-
liğini olumsuz etkileyebilmiştir. Sonuç olarak 
vergi sisteminin adaletli olması, ülkede adal-
eti sağlayabilmenin en önemli tarafıdır ve 
toplumsal etkisi üst düzeydedir. Bu nedenle,  
etkin bir toplum oluşturmaya vergi adaletini 
gerçekleştirmeyle başlamak gerekir.

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Kerem KARABULUT

Yazar
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EĞİTİM

Bakan Özer: Engelli çocuklarımızın iyi bir eğitim
alması için tüm imkanlarımızla yoğun bir çaba

 içerisindeyiz

Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, en 
önemli öncelik 
alanlarının eğit-
imde fırsat eşitliği 
olduğunu belir-
terek, “Dolayısıy-
la eğitimde fırsat 
eşitliği sadece engelli 
öğretmenlerimiz-
in istihdama katıl-
masıyla ilgili değil, 
aynı zamanda engel-
li tüm öğrenciler-
imizin de eğitim 
hakkının yerine ge-
tirilmesi anlamında 
çok büyük kıymete 
sahiptir.” dedi.

Bakan Özer, Haliç 
Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Engelli 
Öğretmen Ataması 
ve Engelsiz Vizyon 
2030 Tanıtım To-
p l a n t ı s ı ” n d a k i 
konuşmasına, vefat 
eden eski bakan-
lardan Güldal Akşit’e 
Allah’tan rahmet 
dileyerek başladı.

Öğretmenliğin tüm kadim me-
deniyetlerde en saygın mesle-
kler arasında yer aldığını, tarih 
boyunca ilim erbaplarının hep 
el üstünde tutulduğunu belirten 
Özer, öğretmenlerine saygıda 
kusur etmeyen medeniyetlerin 
hep yükseldiğini dile getirdi.

Özer, öğretmenlerin itibar-
larının ve mesleki gelişimlerinin 
artırılmasına büyük önem ver-
diklerini ifade etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu
Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’nun öğretmenlerin 
mesleki gelişimlerine çok büyük 
katkı sunacağına inandığını ak-
taran Özer, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a eğitimle 
ilgili tüm süreçlerde olduğu gibi 
Öğretmenlik Meslek Kanunu’na 
da destek verdiği için teşekkür 
etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, 20. Milli Eğitim 
Şurası’nın da ana gündemi olduğuna değinen Özer, 
“Kanunla birlikte öğretmenler arasında ayrım yapıl-
maksızın, öğretmenlerimizin mali ve sosyal hak-
larında yapılması öngörülen iyileşmeler büyük bir 
memnuniyetle karşılandı.” değerlendirmesini yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın öncülüğünde yürütülen eğitim, sağlık, is-
tihdam ve sosyal yaşam alanlarındaki çalışmalarda 
engelli vatandaşlara büyük önem verildiğine dikkati 
çekti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, “Engelli çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda gelişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla yoğun bir çaba 

içerisindeyiz.” dedi.
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BAKIŞ AÇISI

Fars edebiyatında hamse türünün ku-
rucusu kabul edilen Nizamî-yi Gence-
vî, Gence’de doğdu, iyi bir eğitim gördü, 
dil ve edebiyat yanında astronomi, 
felsefe, coğrafya, tıp ve matematik 
okudu, musikiye ilgi duydu, Farsça ve 
Arapça’dan başka Peh-levîce, Süry-
anice, İbranice, Ermenice ve Gürcüce 
gibi dilleri de öğrendi. Nizamî bir saray 
şairi olmayıp hükümdarlar, emirler ve 
eşrafın yakın çevresinde bulunmak 
yerine mütevazi bir hayatı tercih etti, 
böylece hem halk ve yöneticiler hem de 
şairler tarafın-dan saygı gördü. 
Hakanî-yi Şirvanî ve Evhadüddîn-i En-
verî ile çağdaş olan Nizamî, Nizamî, 
Firdevsî’nin destansı şiir türünü zir-
veye taşı-makla kalmamış, manzum 
aşk hikayelerinin en büyük üstadı un-
vanını kazanmış, Fars edebiyatında 
hamse türünün kuruculuğu pâyesini 
elde etmiştir. Fars edebiyatının dâhi 
şairi olarak tanın-masında, konuları 
işleme tekniğindeki yatkınlığı, anlatım 
gücü, yeni manalar ve mazmunlar bul-
ması, anlatımda estetiğe önem verme-
si, güçlü tasvirleri, ruh tahlillerindeki 
derinlik, hayal gü-cündeki enginlik, 
üslûbundaki parlaklık ve kültür ze-
nginliği rol oynamıştır. 
Nizamî’nin günümüze kadar gelen tek 
eseri Hamse’sidir. “Penc Genc” adıyla 
da bilinen ve yaklaşık 35.000 dizelik es-
erin otuz beş-kırk yılda tamamlandığı 
kabul edilir. Fars edebiyatında türünün 
en parlak örneği olan Hamse bu dal-
da eser veren şairlerce örnek alınmış, 
Emîr Hüsrev-i Dihlevî, Şemseddin Kat-
ibî-yi Nişa-burî, Abdurrahmân-i Camî, 
Feyzî-yi Hindî, Hacû-yi Kirmanî gibi 
şairler esere nazire yazmıştır. Çeşitli 
kütüphanelerde yüzlerce yazması bulu-
nan eser İran’da, Hindistan’da ve Avru-
pa’da defa-larca basılmış, manzum ve 
mensur çevirileri yapılmıştır. 
Hamse’de yer alan mesneviler şunlardır: 

1. Mahzen ü’l-esrâr. Tasavvuf ve ahl-
ak konulu bir mesnevi olarak Sen-
aî’nin Hadîkatü’l-hakika adlı tasavvufî 
mesnevisi örnek alınarak yazılmıştır. 
 2. Hüsrev ü Şîrîn. Eserde Sasanî 
Hükümdarı Hüsrev Pervîz ile Ermeni 
prensesi Şirin’in aşk hikâyesi anlatılır. 
Güçlü aşk duy-gularının tahliliyle bir 
çeşit aşk romanı haline getirilen mesne-
vi daha sonra benzerlerinin yazılacağı 
bir edebî tür oluşturmuştur. 
3. Leylâ vü Mecnûn. Konusunu Arap 
kültüründen almakla birlikte kahra-
manları İranlı kimliğine büründüren 
Nizamî üslûbu, kurgulaması ve ifadesi-
yle en başarılı eserini ortaya koy-muş-
tur. 
4. Heft Peyker/Behrâmnâme. Eserde 
Sasanî Hükümdarı Behrâm-ı Gûr’un av 
eğlenceleri, evlilik hayatı ve yedi eşinin 
ken-disine anlattığı hikâyeler konu 
edilir. Şairin hikâye anlatmadaki us-
talığı ve geniş hayal gücü bu mesnevide 
âdeta doruğa ulaşır. 
5. Nizamî-yi Gencevî’nin kaleme al-
dığı İskendernâme, Fir-devsî’nin Şah-
nâme’siyle aynı vezninde, bağımsız bir 
kitap halin-deki ilk ve en ünlü İskend-
ernâme’dir. 597/1201 yılında tamamla-
nan İskendernâme; Şerefnâme (6.837 
dize)” ve “İkbalnâme (3.684 dize)” ol-
mak üzere toplam “10.521 dize”den ve 
iki bölümden oluşmak-tadır. İskender 
hikayesinin yarısı birinde, diğer yarısı 
da ikinci-sinde anlatılır. Şairin kasidel-
er ve gazellerden oluşan divanı ile beş 
ünlü mesnevisi vardır. Bunlardan bir 
tanesi Penc Genc adıyla da bilinen 
İskendernâme’dir. 

Devamı simgedergi.com’da...

NİZAMÎ-Yİ GENCEVÎ VE İSKENDERNAME’Sİ (Ö. 1222)

Prof. Dr.
Nimet YILDIRIM

Yazar
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BİLİM - TEKNOLOJİ

GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı

Adalet Bakanı 
A b d u l h a m i t 
Gül, sosyal me-
dya hesabından 
yaptığı pay-
laşımda, “Al-
manya’da NSU 
cinayetlerinin 
açığa çıkışının 
10. yılında, mak-
tul ailelerinin 
adalet arayışını 
d e s t e k l i y o r , 
ırkçı saldırılarda 
hayatını kaybe-
den kardeşler-
imizi bir kez 
daha rahmetle 
anıyorum. NSU 
terör örgütü 
eylemleri tüm 
yönleriyle ve 
ciddiyetle ay-
dınlatılmalıdır.” 
değerlendirme-
sinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı 
dolayısıyla paylaşım yaptı.
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OKUYUNUZ OKUTUNUZ
Değerli Arkadaşlarım,
Avrupalıların, Türk tarihine ait kavim dev-
letleri ve Eskiçağ Türk tarihinin bütününe 
sahip çıkmak için uydurduğu Hint Avrupa 
teorilerinin, Zeki Velidi Togan başta Türk 
tarihçilerinin büyük çoğunluğu tarafından 
sanki gerçekmiş gibi kabul edilmesi, Ka-
dim Türk Tarihine ait boy budun ulus- ka-
vim Devletleri, Batı’lılara ve onların işaret 
ettiği topluluk veya uluslara mal etmeleri, 
kitaplarında ve tebliğlerinde buna yer ver-
melerinin çok vahim sonuçları olmuş ve 
olmaya da devam etmektedir.
Avrupalılar Eskiçağın M.Ö. iki binli yıl-
lardan başlayarak daha eskiye doğru “Hint 
Avrupalı” – “Ari” -“Aryan” adı altında bir 
ırkın yaşadığı, bu ırkın Avrupalıların ata-
ları olduğuna dair masa başında ürettikleri 
teoriler bu gün gerçek tarihmiş gibi anlatıl-
maktadır.
Hâlbuki gerçek tarih, atalarımızın yaklaşık 
15.000 yıldır ortalama 44 milyon Km2 
alanda sürekli hâkimiyeti ile devam et-
miştir.
Med’ler, Hatti’ler, Hitit’ler, Hurri’ler, Mit-
tani’ler, Urartu’lar, Sümerler, Guti’ler, 
Kassit’ler, Kimmerler, İskitler,Saka’lar, 
Massegetler, Sarmatlar, Partlar vd gibi Ka-
dim Türk tarihinde Selçuklu ve Osmanlı 
Devletleri gibi önemli yerleri olan Kavim 
Devletlerimizin “Hint Avrupalı” denilerek 
bir kalemde silip geçilmesi Batı’nın farklı 
bir yoldan Türk tarihini etkisizleştirmek 
için hazırladığı tuzağa düşmek ve Türk 
Vatanına zarar vermekten başka bir şey 
değildir.
Avrupalıların medeniyete kavuşmasının 
sebebi Türklerdir. Hayali iddialar sebebi-
yle toprak istenildiği bir çağda Türkiye’nin 
50 misli büyük bir alanda onlarca Kavim 
Devlet, devlet ve Cihan Devleti kurarak 
yaşamış atalarımızın şanlı mirası bizim en 
geçmişimiz değil geleceğimizdir. Bu sebe-
ple tarihimizi çok iyi öğrenmek, ülkemiz 
üzerinde planlar yapanların tüm talep ve 

iddialarını başlarına geçirmek durumun-
dayız.
Değerli Arkadaşlarım,
Dünyada en saf ırk Türk ırkıdır. Ancak 
Türkler kadar kendi ırkının meydana ge-
tirdiği topluluklardan veya sözde mil-
letlerden ihanet görmüş başka bir ırk yok-
tur.
Mezolitik dönemin sonlarında, Neoli-
tik dönem başlarında Avrupa’nın İngil-
tere gibi bir kısmı henüz buzul çağından 
çıkamamıştır. Avrupa’nın Buzul çağından 
çıkan kısımlarında ise dağınık ve küçük 
topluluklar halinde taş çağının en ilkel 
dönemini yaşanmaktadır.
Türkler ise Asya’da büyük kitleler halinde 
yaşamaktadır. Hayvanları ehlileştirmiş, 
Bitkileri ve tahılları tarımda kullanır hale 
gelmiş, Isınmalar sırasında suyu daha ver-
imli kullanacak kanallar açarak kurdukları 
şehirlerde döneme göre emsalsiz bir yaşantı 
sürmektedirler. Aral’dan Hazar’a bitişen 
göller kurumuş, bol su veren nehirler zam-
anla küçük dereler haline gelmiş, sıcaklık 
arttıkça kısmi çölleşmeler ortaya çıkmıştır. 
Bu arada nüfus artmış, Türk toplumundaki 
yeni yerlere göç etme arzusu da eklenince 
Asya’daki yoğun Türk nüfusu, dünyanın 
diğer yörelerinde henüz dağınık küçük 
topluluklar halinde yaşayan insanların ar-
asına akmıştır.
Türklerin gittiği bu yörelerde yaşayan 
henüz ilkel toplum yaşantısına bile yeni 
yeni geçmekte olan, ancak medeniyetten 
haberi bile olmayan insan toplulukları bir 
anda Batılıların Ari dedikleri, Beyaz ırkın 
en üstün özelliklerine sahip insanlarla 
karşılaşmışlardır.
Mezopotamya ve Avrupa’da ortaya çıkan 
kalıntılarından anlaşıldığına göre Türkler 
onlara ön ayak olmuşlar onları eğitmişler-
dir.

AVRUPALILARIN, TÜRK TARİHİNE AİT KAVİM DEVLETLERİ VE ESKİÇAĞ TÜRK TARİHİNİN 
BÜTÜNÜNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN UYDURDUĞU HİNT AVRUPA/ İNDO

GERMAN / ARİ NAZARİYESİ İLE İLGİLİ  YALANLARI BİTİRİYORUZ.

Taner ÜNAL
Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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Ayakta durmak için kimseye yaslan-
mıyorum. Güvendiğim önce Allah 
sonra kendim. Hayatta kimsenin bend-
en daha kıymetli olmadığını anladım. 
Düşenin dostu olmadığını, iyi gün 
dostlarının kötü günde görünmez old-
uklarını biliyorum. Hatta kötü gününü 
fırsat bilen, dört gözle bekleyen dost-
larım(!) olduğunu biliyorum artık.
Yalnızlıktan değil yanlış insanlarla bir-
likte olmaktan korkmam gerektiğini 
biliyorum. Çevremi küçülttüm. Ne ka-
dar az insan, o kadar çok huzur. Ken-
dime hediye ettiğim huzuru yaşıyorum.
Güçlüyüm ve beni karakteriniz dışında 
hiç birşeyle etkileyemezsiniz. Görün-
mez kanatlarım var benim. Mutlu old-
uğumda uçtuğum, dik yokuşlara tır-
mandığım, değer görmediğim yerden 
hızla uzaklaştığım. Hedeflerime daha 
çabuk ulaştığım, uçurumun kenarı-
na geldiğimde kimseden medet um-
madığım kanatlarım.
Hatalarımdan ders aldım ve her hatamı 
doğrulara gitmek için basamak yaptım.
Kendi gözyaşımı kendim sildim. Si-
lecek bir el beklentim yok. Herşeyi 
ben yaparım demiyorum ama yapa-
bileceğim herşeyi  kendim yaparım. 
Kimse kapı aralığında beklemesin zayı-
flıklarımdan sızmak için.
Herşeye rağmen yüzümden gülümseyi 
eksik etmiyorum. Mutlu olacak sebep-
ler buluyorum. Her şerrin içindeki hay-
rı görmeye çalışıyorum. ‘Bu da geçer ya 
hu’ diyorum.
Sürekli güçlü olmak zorunda kaldığım 
için değil güçlü olmayı seçtiğim için 
güçlüyüm. Bende bilirdim çıtkırıldım 

olmayı. Yapamam, bilemem, becere-
mem demeyi. Bir çivi çakmaya yardım 
dilenmeyi. Ben tercihimi güçlü olmak-
tan yana kullanıyorum.
Güçlüyüm çünkü zayıflıklarımı bili-
yorum. Bu zayıf yönlerimi geliştirmek 
için çabalıyorum. Her çabam bana mo-
tivasyon oluyor. Her motivasyon güç 
veriyor.
Kırılıp dökülürüm ama eskisinden 
daha sağlam toplarım kendimi. Ne 
fırtınalar koptu yüreğimde ama ayak-
ta sağlam durmasını bildim. Rüzgarın 
sert estiği yerde, ağaçlar sağlam olur. 
Yılmıyorum, korkmuyorum herşeye 
rağmen ayaktayım diyorum.
Beni kandıramazsınız, ben istersem 
kandırdığınıza inandırırım sadece. 
Nerede aptal olman gerektiğini biliyor-
san yeterince zekisin demişler. Saf yer-
ine koyanlara duyurulur!..
Zamanımı beni hak etmeyen hiç kimse 
için harcamıyorum. Kimleri fasulyeden 
sayacağımı biliyorum, sayıları fasulye 
ile öğrenen bir neslin çocuğuyum ben.
Olmazları oldurmaya çalışmıyorum 
artık. Olduğu kadar diyorum, kendim-
den ödün vererek kendimi azaltmaya 
son.
Güçlüyüm çünkü düşersem tutanım 
yok, düşersem gülenim çok. Düşmemi 
bekleyen akbabalara yem olmayacağım.
Ne kadar çok kırıldım, o kadar çok 
güçlendim. Kırıldıkça değiştim. Değiş-
tikçe öğrendim. Öğrendikçe güçlen-
dim. Beni  kıran herkese teşekkürler. Şu 
anki güçlü halimde emekleri çok!
“Kendimle Hasbihal” kitabımdan...

Evet Güçlüyüm Çünkü…

Gülsemin KONCA
Yazar

BAKIŞ AÇISI
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EKONOMİ

Bakan Karaismailoğlu: Bölgenin en önemli oyuncularından biri olan 
Türkiye yeni yatırımların merkezi olmaya devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 
Çanakkale Köprüsü’nün, 18 Mart 2022’den önce hiz-
mete girmesi için yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş 
makinesi ile gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri 
Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Ka-
vşak Kolu Açılış Töreni’ne katılan Karaismailoğlu, 
Tekirdağ ve ilçelerinin, tarım ve sanayiye eşsiz katkılar 
sunarak, Türkiye’nin kalkınması hamlesinde önemli 
rol oynadıklarını kaydetti.
Karaismailoğlu, ülkeye sanayisiyle, ekonomisiyle, 
endüstrisiyle değer katan Tekirdağ’ın, İstanbul ile 
ekonomiyi canlandıran çok önemli bir merkez konu-
munda olduğunu ifade etti.
Tekirdağ’ın, Trakya’nın Marmara ve Karadeniz’e açılan 
kapısı olduğunu anlatan Karaismailoğlu, “Asya ve Avru-
pa arasındaki hem ticaret hem de kültür alışverişlerin-
in kavşak noktasındadır. Bütün bunlara, yıllara yayılan 
gelişimi de eklenince Tekirdağ, iktisadi ve kültürel öne-
mini sürekli artıran bir şehir olma özelliğini korumaya 
devam etmiştir.” diye konuştu.

Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı olarak Tekirdağ’ın ulaşım ağını güçlendirecek 
her projenin öneminin farkında olduklarını, bu 
bilinçle çalışmaları 7 gün 24 saat hizmet esasına göre 
sürdürdüklerini dile getirdi.
Bugün tamamladıkları Hayrabolu-Tekirdağ Yolu kap-
samındaki Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilo-
metrelik kesim ile Tekirdağ Çevre Yolu üzerindeki Mu-
ratlı Köprülü Kavşak Kolu’nu açtıklarını vurgulayan 
Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
“Hatırlayın, yaklaşık bir yıl önce 28 Kasım 2020 tari-
hinde Hayrabolu’dan Kandamış’a kadar olan 13 kilo-
metrelik kesimi yine sizlerle birlikte hizmete açtık. 
Bugün de Kandamış-Ortaca köyleri arasındaki 7 kilo-
metrelik kesimi hizmete açmanın sevinç ve gururunu 
yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ yolunun tamamlan-
ması ile 2x1 standardında ve 7 metre genişliğindeki 
mevcut yol standardı 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölün-
müş yol haline gelecek. Tekirdağ ile ülkemizde tarım 
ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu’nun 
ulaşımı, çok daha çağdaş, hızlı ve güvenli olacaktır.”

Karaismailoğlu “Ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı ile bölgenin en önemli oyuncularından 
biri olan ülkemiz yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edecek. Antalya 

Havalimanı ihalesi bunun en önemli örneklerinden biri” dedi.
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“10 milyondan fazla ölüme neden 
olabilecek şeyleri düşündüğünüzde, 
nükleer silah olayı gibi trajik bir olay 
bile bu seviyeye gelemez. Dolayısıyla en 
büyük risk, doğal bir salgın veya kasıtlı 
olarak neden olunan bir enfeksiyonun 
yol açacağı bir felakettir. Bir sonra-
ki salgın ister doğanın bir tuhaflığıyla 
isterse teröristlerin eliyle ortaya çıksın, 
bilim adamları hızlı hareket eden bir 
hava kaynaklı patojenin bir yıldan az 
bir sürede 30 milyondan fazla insanı 
öldürebileceğini söylüyor. Dolayısıyla 
dünyanın bunu düşünmesi gerekiyor.” - 
Bill Gates, 19 Ocak 2017’de İsviçre’nin 
Davos kentinde düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forumu yıllık toplantısında 
yaptığı konuşmasından.

Bir zamanlar, nükleer savaş, kamuoyu 
tarafından en ölümcül silah olarak al-
gılanmıştı. Ancak, nükleer silahların 
artık onaylanmadıkça konuşlandırıla-
mayacağı gerçeği göz önüne alındığın-
da, bu artık pek de doğru olmayabil-
ir. Dünyanın en son nükleer bomba 
gördüğünde, yüzbinlerce kişi ölmüş 
ve çok acılar çekilmişti. Ama ya daha 
ölümcül ve daha ucuz bir silah varsa? 
Mikrop savaşı olarak da bilinen biyolo-
jik savaş, insanları, hayvanları veya bit-
kileri bir savaş eylemi olarak öldürmek 
veya etkisiz hale getirmek amacıyla 
biyolojik toksinlerin (zehirlerin) veya 
bakteri, virüs, böcek ve mantar gibi 
bulaşıcı ajanların kullanılmasıdır. Es-
asen tarihte bunun örnekleri maalesef 
yok değil hani. Biyolojik savaşın çarpıcı 
bir örneği Japon İmparatorluk Ordusu 
tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında 
Sovyetler Birliği ve Çin’de yoğun bir 
şekilde kullanıldı. 400.000 kadar Çinli, 
hıyarcıklı veba, kolera, şarbon ve ekilen 
diğer hastalıklardan öldü. Benzer şekil-
de, Güney Kaliforniya’da 80.000 kişiyi 
etkileyecek olan Kiraz Çiçekleri Oper-

asyonu adlı bir saldırının da Ishii Shiro 
adlı bir Japon subayı tarafından plan-
landığı kaydedilmektedir.

30 Mart 1946’da yayınlanan Biyolojik 
Savaş: Yabancı Milletlerin Faaliyetleri 
ve Yetenekleri adlı bir raporda, “Bi-
yolojik savaş, dünyanın tüm ulusları 
için potansiyel bir askeri tehdittir. 
Büyüklüğü ne olursa olsun çoğu ülke, 
küçük ölçekli sabotaj operasyonları 
için biyolojik savaş geliştirebilir.” de-
nilmektedir. Aynı rapor şöyle devam 
eder: “Biyolojik savaş, Pearl Harbor 
saldırısından çok daha yıkıcı bir saldırı-
da kullanılabilecek etkinlikte; mor-
al bozucu, sessiz ve sinsi bir silahtır.” 
Maalesef, biyolojik bir silah/savaş pro-
gramı geliştirmenin düşük maliyeti de 
onu çekici bir seçenek haline getirme-
ktedir.

Düşünsenize, çok ölümcül bir zehir 
üreten bakteri solüsyonları uçakla 
düşman bir ülkenin topraklarına ha-
vadan serpilse ve o bakteri o bölgede 
ne kadar bitki ve hayvan (insan türü 
de dahil) varsa, hepsini birkaç hafta 
içinde hasta edip, öldürse? Ya da ben-
zeri etkinlikte bir mikroorganizma kay-
naklı bir zehiri bir şehrin su şebekesine 
düşmanlar bir gece gizlice sızdırsa? 
Evet tüm bunlar maalesef teknik olarak 
belli ölçüde mümkün olabilecek şeyler 
ama gelin biz, insanoğlunun bu kadar 
da çıldırmayacağını umarak noktalay-
alım sözlerimizi.

Daha sağlıklı ve daha güvenli günler 
dileğimle.

Prof. Dr. Ekrem Gürel 

Biyoterörizm mi Yoksa Nükleer Silahlar mı Daha Tehlikeli?

Prof. Dr.
Ekrem GÜREL

Yazar
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Bakan Karaismailoğlu: 2023 hedefimiz 30 bin kilo-
metre bölünmüş yol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilo-
metreden 28 bin 400 kilometreye çıkardıklarını belirterek, “2023 hedefimiz 30 bin kilo-

metreye çıkarmak.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu, Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzer-
inde bulunan ve ağustosta meydana gelen selde 
yıkılan Kumluca-2 Köprüsü’nün yerine yeniden 
yapılan köprünün açılışının ardından vatandaşlar-
la kıraathanede sohbet edip çay içti. Vali Sinan 
Güner’i ziyaret eden Karaismailoğlu, Valilik Şeref 
Defterini imzaladı, kentteki yatırımlar hakkında 
Güner’den bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı 
Cemal Akın’ı ziyaret eden Karaismailoğlu’na bura-
da kestane ve tel kırma işlemeli şal hediye edildi.
Ardından partisinin Bartın İl Başkanlığına geçen 
Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 
Bartın’da yaşanan selin ardından yıkılan köprüyü 
kısa sürede yenileyerek hizmete almanın gururunu 
yaşadıklarını söyledi. Benzer afetlerin tekrar yaşan-
maması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, bir-
ilerinin hayal dahi edemediğini projeleri hükümet 
olarak tek tek hayata geçirdiklerini ifade etti. “2023 
hedefimiz 30 bin kilometre bölünmüş yol” Türki-

ye’de 19 yıl önce ulaştırma ve altyapı konularının 
çok az gelişmiş olduğunu belirten Karaismailoğlu, 
yapılan yatırımlar sayesinde AK Parti’nin Türki-
ye’de seyahatleri keyfe dönüştürdüğünü dile get-
irdi. Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 6 
bin 100 kilometreden 28 bin 400 kilometreye çık-
ardıklarını ifade ederek, “2023 hedefimiz 30 bin 
kilometreye çıkarmak.” dedi.
Türkiye’nin dört bir tarafında 19 yıldır yürütülen 
çalışmalara işaret eden Karaismailoğlu, şöyle 
konuştu: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya 
Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve yakında aça-
cağımız 1915 Çanakkale Köprüsü, bütün dünyanın 
gıptayla baktığı ve yakından takip ettiği çok önemli 
projeler. Bu projeler sayesinde Türkiye 200 milyar 
doların üzerindeki ihracat rakamlarını bir taraf-
tan yakalıyor, diğer taraftan büyüme rakamlarımız 
dünyanın en öndeki büyüme rakamlarını yakalıyor. 
Bu güçlü bir altyapıyla oluyor.
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   “Amerikalı tarihçi Gene D. Matlock’un yazdığı 
Ey Dünya İnsanları Hepiniz Türksünüz kitabındaki 
bilgiler ve tezler Türkiye sosyal medyasında 2021 yılı 
Şubat ayında yer aldı.  Matlock’ un bir gazete haber-
inde verilen aşağıdaki sözleri bizleri çok şaşırttı.
   “Elimi neye atsam önünde sonunda her şeyin kay-
nağı olarak karşıma Türkler ve coğrafya olarak da 
Türkiye ve Orta Asya çıkıyordu. Zira dikkatle incel-
ediğimde Eski Ahit ve İncil’de bahsedilenler Türki-
ye ile bağlaşıyordu. Nuh’un Gemisi efsanesi, Büyük 
Tufan. Bu da bana şunu gösteriyordu. İnsanlığın 
başladığı yer Türkiye idi. Biz insanlar tüm uygarlığın 
atası olarak Sümer, Yunanistan, Mısır ve Çin’i görm-
eye yanlış bir şekilde şartlanmışız. Yeni ilk insanların 
yaşadığı cennet bahçesi Sibirya bozkırlarıdır. Bu-
radaki ilk insan olan Adem (İngilizcedeki yazılışıyla 
Adam) Türk dilinde İnsanoğlu anlamında kullanılır. 
Bugün herkes kendi neslinin izlerini Türkler’e dek 
sürebilir.”
   Haber bu şekilde devam ediyor ve Finlandiyalılar, 
İrlandalılar, Galiler, İskoçyalılar, Kızıldereliler, Vi-
kingler, Roma’ nın kurucuları Etrüsklere hatta Mek-
sika’ya kadar Türk bağlantıları işaret ediliyordu. 
Sonuçta bunlar gösteriyor ki, bütün uygarlıklar Orta 
Asya’dan geçmiş ve her yerde ortak olarak karşımıza 
çıkan din, dil, kültür ve inanışları buradan tüm dün-
yaya taşımıştır denilerek haber sonlandırılıyordu.
   2021 yılının son aylarından olan Kasım ayında Al-
manya’dan Alman uzmanlar tarafından Türkçe üzer-
ine yapılan bir araştırma sonucu haberi basında yer 
alınca yine bizler şaşırmaya devam ettik. Haberde 
özetle şunlar yer alıyor;
   “Almanya’ daki İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü, 
Türkçe’nin de dâhil olduğu Trans-Avrasya dillerinin 
tarihini değiştirecek bir araştırma sonucunu açıkladı. 
Bugüne kadar 3 bin yıl öncesine dayandığı sanılan bu 
diller aslında 9 bin yıl önce doğmuştur.”
   Ben de Macaristan’ın Türkiye Büyükelçisi Viktor 
Matis’ in yer aldığı ve benim de izleyici olarak bulun-
duğum geçen yıl Ankara’ da yapılan bir toplantıda 
bizzat Büyükelçi Matis tarafından kendi kökenler-
inin ve Macarların Türk kökenli olduğunu bildikleri 
sözlerini bizzat dinlemiştim. 
   Amerikalılar, Almanlar ve Macarlar bile biz Türkleri 
böyle araştırıyorken ve biliyorken acaba biz Türkler 
kendimizi araştırıyor muyuz ve biliyor muyuz diye 
sorma ihtiyacı duyduk.
   Hemen karşımıza ilk olarak ulu önder Atatürk 
çıktı. Atamızın biz Türkler için yaptıkları bir anda 
beynimizde bugünler için yeni umut ışıklarının açıl-
masına sebep oldu. Bizim büyük atamız Atatürk’ün 
milletimiz için ilk yaptığının Türk adını vererek Tür-
kiye Cumhuriyetini kurmak olduğunu gördük. Son-
rasında Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu 
kurduğunu ve Türk Tarih Tezini hazırlattığını tespit 
ettik. Bir millet kendi dilini ve tarihini öğrenemez ise 
bulunduğu coğrafyada yaşayamaz diyerek başta Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi olmak üzere dilimizin 
ve tarihimizin öğretildiği okulları peşi sıra açtığını 
öğrendik. Anadolu’ da kazı çalışmaları yaptırıp, 

Türk’ ün izlerini sürdüğünü gördük.
   Atatürk’ün “Muhtaç olduğun kudret damarlarında-
ki asil kanda mevcuttur” diyerek bizlere tekrar 
Türklüğü hatırlattığını içimiz titreyerek hatırladık. 
Yine manevi kızına Ülkü adını vererek, yakın ark-
adaşlarına Bozok, Bozkurt gibi soy isimler koyarak, 
İbrahim Çallı’ dan Ergenekon’ dan çıkış tablosunu 
yapmasını isteyerek ve bastırdığı kâğıt paranın üze-
rine Bozkurt koydurarak bizlere çok derin mesajlar 
verdiğini anladık. 
    Ve ve Atamızın; bizlere, dünyadaki tüm Türklere ve 
Türkiye Cumhuriyetine bugünler için bizlerin yap-
ması gereken derin hedefler gösterdiğini içimizde 
hissettik.
    Bugün Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türk-
menistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti birer bağımsız Türk devletidir. 
Bu devletlere ilaveten özerk Türk Cumhuriyetleri 
vardır. Altay Cumhuriyeti, Başkurtistan, Kabard-
ey-Balkarya Cumhuriyeti, Çuvaşiştan Cumhuriyeti, 
Dağıstan Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Gagavuzya, 
Hakasya, Karaçay- Çerkes Cumhuriyeti, Karakalpa-
kistan, Nahçivan, Tataristan, Tuva Cumhuriyeti ve 
Yakutistan özerk Türk devletleridir. Bütün bunlara 
ilaveten İran’ da Azeriler, Kaşkaylar, Kaçarlar,  Rusya’ 
da Nogaylar, Ahıska Türkleri, Terekemeler ve Karay 
Türkleri, Yunanistan, Bulgaristan ve eski Yugoslav 
devletlerinde Balkan Türkleri, Irak’ ta Türkmenler, 
Suriye’de Oğuz Türkmenleri, Çin’ de Yugurlar, Sal-
arlar ile dünyanın diğer coğrafyalarında Halaçlar, 
Şahsevenler, Naymanlar ve Avrupa Türkleri gibi ve 
Amerikalı tarihçi Gene D. Matlock’un işaret ettiği 
burada isimlerini saymaya imkân bulamadığımız 
daha birçok Türk kökenli topluluklar bulunmaktadır.

   Bugün dünyada yaşayan Türk nüfusu Türkiye 
Cumhuriyetinde 83.000.000 olmak üzere yukarıda 
saymaya çalıştığımız diğer yerlerle birlikte ortalama 
235.000.000 kişiyi bulmaktadır. Bu rakam Çinliler ve 
Hintliler’ den sonra Türkleri dünyanın en kalabalık 
3.nüfusu yapmaktadır.
   Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük 
atamız Atatürk’ ün izinde dünyanın 3.büyük nüfusu 
olan Türk Milletini yeniden şahlandırarak, dünyada-
ki gerçek yerini almasına liderlik yapabiliriz. Bu lid-
erlik ilk önce ortak dil Türkçe ve ortak milli kültürde 
yapıldıktan sonra ekonomik ortaklığa, askeri pakta 
ve Dünya Türk Birliği oluşturulmasına yönlendirile-
bilir.
  Dünya Türk Birliği oluşturulması yolunda  İlk 
müjdeli haber Türk Devletleri Teşkilatı olmuştur. 
Önceleri 3 Ekim 2009’da Nahçıvan’ da imzalanan 
Nahçıvan Anlaşması ile Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkiye arasında kurulmuş olan ve ilk 
adı Türk Konseyi olan örgüt adı 2018’de Türk Keneşi 
adını almış ve son olarak 12 Kasım 2021 tarihinde 
adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirmiştir.
   Artık “Ne Mutlu Türküm Diyene” diyerek Türk 
Dünyasını kurma zamanı gelmiştir.

TÜRK DÜNYASI ve TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

TUĞTİGİN ŞEN
Emekli Albay

Araştırmacı Yazar
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DOĞU AKDENİZ’İN KİLİT ADASI: KIBRIS’IN FETHİ

.. Venedik için Kıbrıs Adası’nın önemi çok 
büyüktü. Doğu ticareti ile zengin olan bir dev-
let için ada önemli bir durak noktasıydı. Doğu 
ticaretini sürdürebilmek için adaya duyduğu 
ihtiyaç nedeniyle Memluk Devleti ile savaşı 
göze alamayan Venedik vergi verme yoluna 
gitti. Zaten Doğu ticareti dediğimizde akla 
ilk gelen bölgeler Mısır ve Suriye idi. Ven-
edik bu sebeple Suriye ve Mısır’a hâkim olan 
Memluk Devleti ilişkileri iyi tutmak zorun-
daydı. Sonunda Venedik 1489 yılında adayı 
tamamen yönetimi altına aldı. Memluk Dev-
leti’ne Kıbrıs’ı elinde bulundurduğu için ver-
gi vermeye devam etti. Bu vergi Yavuz Sultan 
Selim tarafından Kıbrıs’ın Osmanlı egemen-
line geçmesi ile Osmanlı Devleti’ne ödenmeye 
başlandı. Bir taraftan Kıbrıs’ı yöneten Ven-
edikliler Doğu öncelikle Akdeniz’deki ticarette 
Müslüman tüccar gemilerine saldıran korsan-
lara yolcu ve hacı gemilerine saldıran korsan-
lara yardım ve yataklık yapmaya devam ettiler.
Bütün bunlar neredeyse bütün Akdeniz’e 
hâkim olan bir devlet için kabul edilemez 
bir durumdu. Mısır ve Suriye ile yapılan her 
türlü faaliyette Venedik’e ait bir Kıbrıs çıban-
başı demekti. İspanyollar daha erken dönem-
lerde Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’a yönelik 
hazırlıklar yaptığına dair casusları vasıtasıyla 
haberler almaktaydı. Venedik de bu ihtima-
li güçlü görmekle birlikte Malta Adası’nın 
fethinin söz konusu olabileceği ihtimalini göz 
ardı etmemekteydi. Osmanlı Devleti’nin don-
anmayı büyük bir sefer için hazırlamak adına 
yaptıkları İspanya’daki Moriscolara[2] yardım 
olabileceği şeklinde varsayımlar da konuşul-
muyor değildi. 1566-1573 yılları arasında Ven-
edik’te Papa’nın elçisi Giovanni daha Sultan 
Selim’in tahta geçer geçmez Kıbrıs’ın fethi-
ni istediğini rapor etmekteydi. Hatta elçi bu 
meyanda hazırlıkların bile başladığı kanaatin-
den söz etmektedir. Fakat sefer son ana kadar 
seferin Kıbrıs üzerine yapılacağı kesin olarak 
açıklanmamıştır.

Öncelikle konu Divan-ı Hümayun’da seferin 
yapılmasına dair karar verilmesi gerekiyordu. 
Divan-ı Hümayun’da yapılan görüşmelerde 
Vezir-i azam Sokullu Mehmed Paşa sefere 
karşı çıkmıştı. Avrupa devletlerinin bir haçlı 
ordusu ya da haçlı donanması oluşturmasının 
mümkün olduğu ileri sürmekteydi. Bu hiç de 
geçersiz bir argüman değildi. Diğer taraftan 

seferin yapılmasını isteyen vezirlerden başta 
Lala Mehmed Paşa gelmekteydi. Paşa, seferin 
yapılması gerektiğini, Venedik’in Müslüman 
gemilerine saldıran korsanları koruduğunu 
ileri sürmekteydi. Dönemin padişahı Kanuni 
Sultan Süleyman’ın oğlu Sultan II. Selim idi. 
Sultan Selim bütün tarafları dinledikten sonra 
Kıbrıs seferinin yapılmasına karar verdi. Kıbrıs 
seferinin bir başka sebebi ise Katolik Venedik 
yönetiminden memnun olmayan Ortodoks 
haklın Osmanlı Devleti’nden yardım isteme-
sinin önemi büyüktür.

Bu gerekçelerle Venedik’e adayı teslim etmesi 
için elçi gönderildi. Venedik senatosu bu teklifi 
reddetti. Ama senatoda şiddetli tartışmaların 
yapıldığı kaynaklara yansımıştır. Amaç savaş 
yapılmadan adayı ele geçirmekti. Bu sırada 
Vezir-i azam Venedik’in İstanbul’daki Balyos’u 
(elçisi) M. Antoni Barbaro ile yaptığı görüşme-
de bu kadar uzakta bir ada için iki ülke arasın-
da savaşın olmasının gerekmediği üzerinde 
durmaktaydı. Zaten adanın Türk toprakları ile 
kuşatılmış vaziyet olduğunu belirtmekten de 
geri kalmamıştı. Elçi bu talebi reddetmesinin 
haricinde Venedik olayı sadece kendisine karşı 
bir hareket olmaktan çıkararak uluslar arası 
boyuta taşımak için faaliyete geçti. Bu anlam-
da başarılı olduğunu zaman gösterecektir.
İşte bunlardan sonra sefer için. 1570 yılının 
başlarında donanma başta olmak üzere 
hazırlıklar hızlandırıldı. Bütün vilayetlere 
baharda askerin toplanması, askerin ihti-
yaçlarının giderilmesi amacıyla başta buğday 
olmak üzere zahire, peksimet temin edilmesi 
yönünde emirler gönderildi. Tabii aynı yönde 
emir donanmanın ihtiyacı olan alatçı, kürekçi 
temin edilmesi ve diğer eksikliklerin gider-
ilmesi amacıyla yapılmıştı. Sefer için her şey 
hazırdı.

Seferin komutanlığına Lala Mustafa Paşa ge-
tirildi. Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa 
idi. İstanbul’dan hareket eden donanma komu-
tanlığına Piyale Paşa getirildi. Piyale Paşa’nın 
görevi Şam ve ...

Doç. Dr. 
Zübeyde Güneş 

YAĞCI
Yazar

(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
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Şarkiyatçılık ve Türkiyat’ın çifte
sömürgeleştirilmesi

Duisburg-Essen Üniversitesindeki Türkiyat Enstitüsü amacına matuf yönetilmemiş, 
amacını aşan bir kadrolaşma içine girmiş, üstelik başka oluşumlarla da bir Türkiyat en-

stitüsünün alanına sığmayacak ilişkiler geliştirmiştir.

Dr. Ahmet Demirhan, son dönemde Batı’daki Tür-
kiyat enstitülerinde gündeme gelen liyakat, fonla-
ma, adam kayırmacılık iddiaları üzerine, Türkiyat 
çalışmalarının tarihi, Türkçülük ve Şarkiyatçılık 
konularını AA Analiz Masası’na değerlendirdi:
David Selim Sayers’in, Türkiye dışında dünyanın 
en büyük Türk araştırmaları merkezi olduğunu da 
belirttiği Duisburg-Essen Üniversitesindeki Tür-
kiyat Enstitüsünde yaşananlara dair iddiaları [1] 
içeriği açısından Alman makamlarını ilgilendi-
rir. Suistimal, adam kayırmacılık, amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığı anlaşılamayan fonların 
geldiği ve gittiği yerler, yolsuzluk, liyakatsizlik, feo-
dalleşmeye varabilecek derecede bir enstitü üzerine 
çökme iddialarını, ancak şimdiye kadar herhangi 
bir adım attıklarına dair bir işaret göremediğimiz 
söz konusu üniversite yönetimi ile Alman makam-
ları doğrulayabilir veya yalanlayabilir. Öte yandan, 
konuya ilişkin bu çevrelerin mevcut sessizliği el-

bette nedensiz olmayabilir. Bu sessizliğin, esasında 
o kadar güncel olmayan, daha derin ve karmaşık 
nedenleri de olabilir.
İster bir ihtisas sahası olarak filolojiyi, tarihi, antro-
polojiyi ve etnolojiyi ilgilendirsin isterse de milli-
yetçi bir ideoloji olarak Türkçülükle eşitlensin Tür-
kiyat, şu ya da bu şekilleriyle Şarkiyatçılığın içinden 
doğmuş, en azından gölgesinde gelişmiş bir alandır.
Hem iddiaların varlığı hem de Almanya’daki “sessi-
zlik” üzerine kafa yoranlar, bu nedenlere iddialarda-
ki temel varsayım üzerinden rahatlıkla ulaşabilir. 
Hukuku ve kamusallığı ilgilendiren boyutlarından 
soyutladığımızda, iddiaları şu şekilde yeniden ifade 
etmek mümkün: Türkiyat Enstitüsü amacına matuf 
olarak yönetilmemiş, amacını aşan bir kadrolaş-
ma içine girmiş, üstelik başka oluşumlarla da bir 
Türkiyat enstitüsünün alanına sığmayacak ilişkiler 
geliştirmiştir.
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SPOR VE KALP SAĞLIĞI
Değerli Simge dergisi okuyucuları, bu ay si-
zlere sporun kalp sağlığı üzerine olan etkileri 
üzerine bilgi vermek istiyorum. Sokaktan yüz 
kişi çevirip sorsak tümü sporun sağlık için 
faydalı olduğunu söyleyecektir. Ama her türlü 
spor herkes için uygun mu? Cevap hayır. Özel-
likle kalp hastalığı olan bireyler için bilinçsiz 
spor aktiviteleri hayatı tehdit edici sorunlara 
yol açabiliyor. Bu konuda benim de yıllar önce 
üzüntüyle andığım bir deneyimim olmuştu 
maalesef. Bundan 13 sene önce başarılı bir 
yabancı futbolcu senelik rutin kontrolü için 
çalıştığım hastaneye getirilmişti ve ben bu 
hastada futbol oynamasına engel teşkil edecek 
ciddiyette bir kalp hastalığı tespit etmiştim. 
Kulübüne yaptığımız bilgilendirme sonrası 
hastamızın kulübü ile ilişkisi kesilmiş ancak 
hastalığını kabul etmeyerek transfer olduğu 
başka bir ülkede yapılan sağlık kontrolünde 
oynabilir raporu verilmesi üzerine spor hayatı-
na devam etmişti ve maalesef yaklaşık 1 sene 
sonra sadece 34 yaşında olan sporcunun ölüm 
haberini duymuştuk. Bu nedenle özellikle 
yapısal kalp hastalığı bulunan kişilerin kesin-
likle doktor kontrolü ve önerileri doğrultusun-
da spor yapması gerekmektedir. 

Bir diğer örnek olarak ülkemizin milli spo-
ru haline gelmiş olan halı saha maçlarına 
değinmekte fayda görüyorum.  Tüm hafta 
boyunca çoğunlukla spor amacıyla bir daki-
ka bile yürüyüş yapmamış olan  çoğunlukla 
orta yaştaki insanların ısınmadan halı sahaya 
çıkmalarının sonucunun tendon kopmaları, 
yaralanmalar yada kalp krizleri ile acil serv-
iste bitmesi çok da nadir rastlanan bir durum 
değildir.  Tenisçi bileği, golfçü dirseği, güreşçi 
kulağı gibi adlandırılan çok sayıda profesyonel 
sporcu sakatlıkları da her türlü sporun herkes 
için uygun olmadığını adeta kanıtlamaktadır. 
Peki biz doktorlar üzerine basa basa her has-
ta grubuna spor yapması gerektiğini söy-
lerken kastettiğimiz nedir? Aslında biz pro-
fesyonel spor aktivitelerini kastetmiyoruz, 
egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Benim hasta-
larıma önerdiğim egzersizler temelde üç çeşit; 
yürüyüş, yüzme yada bisiklete binme.  Ortak 
özellikleri mesafe katedilen sporlar olması. 
Gerçekçi olursak bizim ülkemizde yüzme yaz 
kış yapılabilen bir spor türü değil. Çoğu in-
sanın haftada 3 gün yüzme havuzuna gide-
bilecek imkanı yok. Bisiklet de aynı şekilde 
ülkemizde favori ulaşım araçlarından sayıl-

maz. Çok kısıtlı sayıda bisiklet yolları olması ve 
motorsikletleri dahi vasıtadan saymayan oto-
mobil sürücülerinin arasında can güvenliğini 
göz önünde tutarsak bir Hollanda yada Çin 
gibi yoğun bisiklet kullanımımız olmamasını 
anlayışla karşılamak lazım. Ama yürüyüş öyle 
değil. İleri derece ortopedik problemleri olan 
kişiler hariç herkesin zaten yaptığı bir günlük 
aktivite. Bu aktiviteyi sağlığa dönüştüren ise 
sıklığı ve süresi elbette. 

Sizlere de hastalarıma anlattığım şekliyle an-
latayım. Kalp sağlığını korumak için yapılan 
yürüyüş haftada en az 2 buçuk saat olmak zo-
runda. Bunu dilediğiniz kadar bölebilirsiniz, 
ister her gün 20 dakika yürüyün, isterseniz 
haftada 5 gün yarım saat yada 3 gün 1 saat 
yürüyün ama toplamda 2 buçuk saatin altın-
da kalmayın. Bu süreyi yavaş yavaş ne kadar 
arttırabilirseniz göreceğiniz fayda o oranda 
artacaktır. Tempomuz ne kadar olmalı? Tıbbi 
dilde açıklarsak bir kişinin maximum kalp hızı 
220’den yaşını çıkararak bulunur; örneğin 50 
yaşında isek bu maximum yaş 170 olacaktır. 
Egzersiz sırasında hedefleyecek kalp hızı bu 
rakamın %60’ı ile %80’i arasında olmalıdır. Bu 
da kabaca 100 ila 135/dk arası bir kalp hızına 
karşılık gelebilir. Günümüzde akıllı saatler ile 
bunu takip etmek mümkün olsa da daha pra-
tik bir yöntem olarak egzersiz sırasında nor-
mal yürüme temposunun üzerinde bir hızda 
yürürken yanımızdaki bir kişi ile soluk soluğa 
kalmadan sohbet edebiliyorsak doğru egzersiz 
yaptığımızı söyleyebiliriz. 

Bu yoğunlukta haftada en az 2 buçuk saat 
yapılan düzenli egzersizin kalp sağlığına fay-
daları sayılamayacak kadar fazladır. Kalp ve 
damar hastalıklarına yakalanmada en önemli 
risk faktörleri arasında olan diyabet, hiper-
tansiyon, kolesterol yüksekliği ve obesite gibi 
durumların gelişmesini önlemede yada ilerle-
melerini durdurarak kalp hastalığı gelişimini 
önüne geçme konusunda düzenli yapılan eg-
zersizin çok önemli bir rolü vardır...

Doç. Dr.
Ali Cevat TANALP

Yazar

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)
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İngiltere’de Omicron varyantının
yayılmaya başladığı bildirildi

İngiltere Sağlık Bakan Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron vary-
antının ülke genelinde birden fazla bölgede yayılmaya başladığını bildirdi.

Javid, Omicron varyantına ilişkin son gelişmelerle 
ilgili parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere’de 
261, İskoçya’da 71 ve Galler’de 4 Omicron vary-
antının tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Javid, “Bu, uluslararası seyahatle 
bağlantısı olmayan vakaları içeriyor. Bu nedenle 
artık İngiltere’nin birden fazla bölgesinde toplu-
luk yayılımı olduğu sonucuna varabiliriz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“Önlemleri gereğinden bir gün fazla tutmayacağız”
Javid, İngiltere’ye seyahat edeceklerin yarın yerel 
saatle 04.00 itibarıyla aşı durumuna bakılmaksızın 
ülkeye girmeden 48 saat önce yapılmış negatif PCR 
veya yanal akış testini ibraz etmesi gerekeceğini 
söyledi.

Her yolcunun ülkeye vardıktan sonraki 2. gününde 
PCR testi yaptırmasını ve negatif sonuç alana kadar 

kendini izole etmesini de içeren yeni önlemlerin 
geçici olduğunu vurgulayan Javid, söz konusu ted-
birlerin gelecek hafta gözden geçirileceğini kaydet-
ti.

Javid, “Önlemlerin kesinlikle gerekli olduğundan 
emin olmalıyız, önlemleri gereğinden bir gün fazla 
tutmayacağız.” dedi.

Nijerya’nın seyahat listesinde “kırmızı liste”ye 
eklenmesine de değinen Javid, İngiltere Sağlık 
Güvenliği Ajansının (UKHSA) yalnızca İngil-
tere’deki en az 21 Omicron vakasının Nijerya’dan 
seyahat edenlerle bağlantılı olduğunu gösterdiğini 
söyledi.

Javid, “Omicron’un orada (Nijerya’da) olduğuna 
dair güçlü bir gösterge var. Nijerya’nın Güney Af-
rika ile de çok güçlü seyahat bağlantıları var.” if-
adesini kullandı.
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AH ŞU DAVA ADAMLARI
Dava adamı dedin mi, orda dur. On-
lar dava adamıdırlar davaları için 
canlarını verirler. Öyle ki varlarını 
yoklarını hatta canlarını bile dava-
ları uğruna seve seve verirler. 
Sadakat yemini etmişçesine görev-
lerini seve seve yaparlar.
Cesaret abidesidirler…
Ölümüne, sözlerinin eridirler…
Aldıkları görevleri tarafsız, dürüst, 
vakur, bir şekilde yaparlar…
Menfaat gözetmezler…
Onlar dava adamıdırlar…
Sinsi davranmaz açık davranırlar…
Hulasa adam gibi görüntü verirler…
İnandırıcı hareketlerle…
Kitleleri bile peşlerinde koşturur-
lar…
Kendilerine verilen görevler, onlara 
yetmez.
Çocuklarına, akrabalarına da görev 
isterler…
Dava adamıdırlar ya...
Çok çalışmaları gerekir…
Menfaat odaklarına savaş açarlar…
Kendi güvendikleri yakınlarından 
başkasına asla güvenmezler…
Dedik ya dava adamıdırlar…
Koltuklarına yapışır, günü geld-
iğinde daha yüksek koltuk isterler.
Vermezseniz dava zedelenir, 
başlarını hafifçe çevirirler…
En yüksek makamları isterler bu 
arada çocukları da dava adamıdır, 
onlara da görev alırlar…

Yetmez…
Dürüstlük dedin mi ilk akla onlar 
gelirler. 
İhalelerde kimseyi kollamazlar, ne-
fret ederler bu sözcükleri kimseye 
kullandırmazlar…
Arada bir yakınlarına ufak tefek işler 
verirler…
E, İZİN VERİN DE O KADAR 
OLSUN…
Sakın onların koltuklarını sars-
mayın…
Sarstığınız an davaları biter…
Saldırganlaşırlar…
Artık dava adamı değil, cephe ad-
amıdırlar…
Geçmiş hiç önemli değildir, dava ad-
amları için…
En büyük görevleri yapsalar da…
Hayatlarında hayal edemeyeceği 
görevlere gelseler de
Görev bitti mi, dava da bitti…
Mahalle bakkalı bile tanımazken, 
dünyaya tanıttırsanız bile…
Dava adamlarının görevine son 
veremezsiniz…
Aman dikkat!
Dava tersine döner, geçmiş unutu-
lur. Kafalar ters tarafa döner.
Davadan dönerler…
Karşı davaya geçerler…
Bu ülkenin başına gelenler hep bu 
dava adamlarından geldi…
Batsın sizin dava adamlığınız… 

İsmail AYDIN
Yazar
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Bakan Kasapoğlu: ‘Biz Bir Takımız’ 
projesi bir birlik ve kardeşlik öyküsüdür

Bakan Kasapoğlu, “Biz Bir Takımız’ projesi bir birlik ve kardeşlik öyküsüdür. Biz Ankara 
ile Hakkari arasında doğan gönül köprüsünden, Çanakkale ile Malatya arasında yazılan 

kardeşlik hikayesinden güç alıyoruz.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Biz 
Bir Takımız” projesinin programına katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, 
“Biz Bir Takımız” projesi kapsamındaki eğitimlerin 
bin 56 öğrenci ile başladığını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, projenin daha çok 6 ve 7. sınıf 
öğrencilerine yönelik bir eğitim faaliyeti olduğunu 
belirterek, “Geçtiğimiz yıl 7 ilimizde uyguladığımız 
bu çalışmayı bu yıl 24 ilimizde hayata geçiriyoruz. 
Allah nasip ederse önümüzdeki sene 81 ilin tama-
mında ‘Biz Bir Takımız’ diyeceğiz.” dedi.
Eğitim sürecinin sonunda farklı illerden gelen 
çocukların ortak bir şehirde düzenlenecek kampta 
bir araya geleceklerini anlatan Kasapoğlu, “Çocuk-
larımıza eğitim verecek ve çalışmaya iştirak edecek 
olan gönüllü eğitmen adaylarımız, il müdürlerimiz, 
il koordinatörlerimiz ve mentörlerimiz bugünden 
başlamak üzere 11 Aralık tarihine kadar alanın-
da uzman kişilerce verilecek eğitimlere katılacak. 
Çalışma arkadaşlarımız ve gönüllü gençlerim-
izden oluşan eğitmenlerimiz de kendi aralarında 

bir takım oluşturarak ‘Biz Bir Takımız’ diyecek ve 
öğrenci kardeşlerimize örnek olacaklar. Çocuk-
larımız haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal 
uyum eğitimleri görecek.” ifadelerini kullandı.
Bakanlığın asıl sahiplerinin gençler olduğunu vur-
gulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
“Çünkü burası bizzat gençlerin kendi evi, yuvası. 
Tıpkı gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, yurt-
larımız, spor tesislerimiz gibi. Türkiye’nin dört bir 
köşesinden, her iklimden çocuklarımızı buluşturup 
gönül köprüleri kurduğumuz ‘biz bir takımız’ pro-
jesini sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. 
Bakanlığımızda buranın asıl sahibi olan gençleri 
sık sık görmek bizi memnun ediyor. Dün de Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımı-
zla Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle burada 
bir aradaydık. Birlikte şarkılar türküler söyledik, 
sohbet ettik, bizler için hazırladıkları oyunları sey-
rettik. Gençlerimizin heyecanı, enerjisi bize daima 
güç veriyor. Bugün de salonumuzda yine bize güç 
veren, ışıklarıyla yolumuzu aydınlatan gençlerimiz 
var. Her birini bu özverili davranışlarından dolayı 
tebrik ediyor, gençlerimize teşekkür ediyorum.”
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TUHAF VERGİLER
Bu hafta Coşkun Can Aktan hocamızın Vergi Devleti kitabını okudum, dik-
kat çekici hususlarla birlikte birtakım öneriler ve tespitler de mevcuttu. Bu 
yazıda sizlere kitabın Vergileme Tarihi bölümünü özetleyeceğim… 

Ülkeler bazında geçmişten günümüze olağan vergileri gözlemlerken bir 
de tuhaf olarak adlandırılan çeşitli vergiler mevcuttur. Roma İmparator-
luğu’ndan örnekler; İdrar Vergisi, Roma Döneminde idrar temizlik malze-
mesi olarak kullanıldığı için idrar kullanımı üzerinden vergi tahsil edilm-
iştir. Bekarlık Vergisi; Roma’da 25-60 yaş arası bekar erkeklerden ve 20-50 
yaş arası kadınlardan tahsil edilmiştir. Yahudi Vergisi; Roma’da Vespasian 
tarafından Yahudi topluluğuna koyulan bir baş vergisidir. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan örnekler; Canavar Resmi, Gayrimüslim-
lerin yetiştirdikleri domuzlardan domuz başına tahsil edilen bir vergidir. 
Mücerred Resmi, aynı evde yaşayan bekar kişilerden alınan bir vergidir. 
Yâve ve Kaçkun Resmi, kaybolmuş bir köle ya da kaybolmuş bir kölenin 
bulunmasından sonra tahsil edilen bir vergidir. 

Britanya İmparatorluğu’ndan örnekler; Georgianlar Döneminde oldukça 
fazla tuhaf vergilere rastlanmıştır. Şömine Vergisi, evlerinde ocak veya 
şömine olanlar bu vergiyi ödemektedirler. Nitekim halk böylesine bir vergi 
ile karşılaşınca şöminelerini tuğla ile örmüşlerdir. Mum vergisi, oyun kart-
ları vergisi, pencere vergisi, sabun vergisi, cin vergisi, saç pudrası vergisi, 
saat vergisi olarak çeşitlenen vergiler mevcuttur. 

Böylesine çeşitlenen vergi sarmalı içinde halk daha az vergi ödemek ya 
da verginin mükellefi olmamak adına kendince farklı yollar denemiştir. 
Örneğin, pencere vergisinin varlığı yüzünden binalarda daha az pencere 
yapılmıştır. Bu durum, güneş ışığının evlere girmemesine sebep olup çeşitli 
hastalıklara sebebiyet vermiştir. 

Sonuç olarak, vergiler, kamu otoritesinin kamu harcamalarının finansmanı 
için tahsil ettiği bir kaynak olmayıp aynı zamanda toplumsal yapıyı derin-
den etkiyecek bazı sosyo ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. 

GÖZDE DOĞAN
Yazar
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ATATÜRK TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİREN DAHİ
ÖNDERDİR - TÜRKLERİN CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASI UYANIŞINI ANLATIYORUZ.

BÖLÜM -1
Sevgili Okurlar,
Dünkü paylaşımımızda Osmanlı’da yönetimi ele 
geçiren devşirmelerin Türk
Milletine yaptıkları zulme kısaca değinmiş pay-
laşımımızın sonunda Büyük Önder
Atatürk’ün genç bir yüzbaşıyken yaşadığı hatırayı 
anlatmıştık.
Ne yazık ki tarihimiz Türk gözüyle anlatılmıyor. 
Çok kıymetli bilim adamlarımızda
bir yandan hamasi bir tarih anlatırken diğer taraf-
tan satır aralarında tarihin
gerçeklerinden bahsediyor olsalar da gençlerimiz 
karmaşa halinde verilen bu
anlatım içerisinde tarihin gerçeklerini göremediği 
için Türk’ün gerçek tarihi
yerine Batı’nın bize uygun gördüğü bir tarihi 
öğrenmek durumunda kalınıyor.
Sevgili Okurlar,
Tarih bir milletin hafızasıdır.
Tarihimiz geçmişimiz değil geleceğimizdir. Çünkü 
düşman sizin tarihinizi iyi bilir
geçmişte yaşanılan tüm olaylar değişik maskelerle 
yeniden sahnelenir.
Geçmişinizi bilirseniz geleceğinize hakim olur-
sunuz.
Bunun için Mehmet Akif “ Tarih tekerrür eder der-
ler ibret alınsaydı tarih hiç
tekekrrür eder miydi” demiştir.
Sevgili Okurlar,
Bizim Cumhuriyet öncesi tarih anlayışımız Aşık-
paşazadenin 400 çadırdan ibaret
kurulan Osmanlı Beyliğidenden İmparatorluğa 
geçiş menakıbnamesine
dayanıyordu.
Menakıbname, Savaşlarda askerleri eğlendirmek 
için anlatılan yarı efsane
hikayelere denir. Biz Türk Milleti olarak 1870’lere 
kadar masal benzeri şekilde
hazırlatılmış bir tarihe inanıyorduk.
Zamanımızdan 218 yıl önce ölen Fransız sinoloğu 
Deguignes Türk Tarihçiliğinin
de kurucusudur.
Avrupalılar Sömürge projesi üzerinde çalışırken 
bilim adamı heyetleriyle Çin
tarihi kaynakları üzerinde uzunca bir dönem in-
celeme yaptılar. Çin tarihi
incelenirken dev bir Türk tarihi ile karşılaştılar.
Çin belgelerini incelemek üzere gönderilen 
Sineloglardan Digunes, Çin Tarihi ile
ilgili kaynakları incelerken Çin Tarihinin aslında 
dev bir Türk tarihi olduğunu
görerek 1756 yılında tarihi kaynaklarla 5 Cilt 
halinde oldukça geniş bir Türk
tarihi kaleme aldı. Bu tarihi kaynaklar öylesine 

yankı uyandırdı ki Avrupalı Bilim
adamları kaynaklarda bahsedilen yöreleri gezdiler 
kazılar yaptılar. Bu
araştırmalar yapıldıkça Türk tarihinin büyüklüğü 
ve digunus’un eserinin önemi
ortaya çıktı. Digunes’in Türk tarihi yazıldıktan 120 
yıl sonra yani 1875’lerden
itibaren Şıpka kahramanı Süleyman Paşa tarafından 
çevrildi askeri okullarda
okutuldu. Cumhuriyet kuruluncaya kadar bu tarih 
yaygınlaştırılmaya çalışıldı Biz
Büyük Önder Atatürk’e kadar kendi tarihimizi bi-
lecek araştırmalara ve
çalışmalara sahip değildik.
Yüzyıllarca Türklüğüne ve Türkçeye sahip çıkarak 
zor şartlarda ayakta kalmayı
başaran Türk Milleti maruz kaldığı baskılara 
rağmen milli kültür değerlerini bu
günlere taşımayı başarmıştır.
Ancak yüzyıllarca devşirmelerin elinde yaşadığı 
baskılar nedeniyle yaşam
mücadelesi veren Türkler neredeyse 18.yy boyunca 
devam eden Rus ve İran
Savaşlarında büyük orduların ihtiyaçlarını karşıla-
yarak fakirleştiler. Ermeniler
tefecilikle Rumlar ticaretle zenginleşirken Türkler 
devletin bir yandan sürekli
devam eden savaşlar için gerekli asker ihtiyacını 
karşılayarak nüfusunu bile
kaybetti.
19.yy’a gelindiğinde İngiltere başta Batı’nın yarı 
sömürgesi durumuna düşen
Osmanlının borçlanma yükünü yine Türkler çek-
mek durumunda kaldılar.
Batı’nın Duyun-u umumiye soygunu ile evindeki 
halı veya kilim tezgahını,
ambarındaki tohumluk buğdayını, tarlasındaki 
öküzünü bile kaybetmek
durumunda kaldı. 1900’lere gelindiğinde Türkler 
atölyelerini, tezgahlarını,
dükkanlarını kaybetmişler hamallık gibi işlerle ev-
lerine iki dilim ekmek
götürebilir hale gelmişlerdi.
Aynı günlerde Rumlar, Ermeniler başta tüm ya-
bancılar ve Levantenler
servetlerine servet katıyor adalarda veya boğazda 
en muhteşem yalılarda
konaklarda onlar yaşıyor aşçıların, hizmetçilerin 
düzineyle yer aldığı bu
mekânlarda şarap su gibi akıyordu.
Sevgili Okurlar,
1900’lerin başında bir devşirme tüccar şöyle diyor-
du:

Yakup
KOÇYİĞİT

Yazar

BAKIŞ AÇISI

(Devamı
www.simgedergi.com sitesinde)



SİMGE DERGİ 53

MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ MATERYALİST FELSEFENİN TUZAKLARINDAN NE ZAMAN KURTARILACAK?

Sevgili okurlarımız Ayasofya-i Kebir Camii’nin asli 
konumu olan ibadete açılması milletimizin uzun 
yıllardan beri özlemini duyduğu kangrenleşmiş 
bir yara idi. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın 
iradesiyle yeniden ibadete açılarak bu yara 
kapandı. Açıldığı günden itibaren yurtiçinden 
ve yurtdışından halkımızın ve İslâm Âleminden 
Müslümanların yoğun teveccühüne mazhar oldu. 
Hali hazırda 3,5 milyondan fazla kişi tarafından zi-
yaret edildi. Milletimizin uzun yıllardan beri özlem-
ini duyduğu hususlardan bir diğeri de ahlâken ve 
fikren donanımlı ve milliyetçi fikirleri özümsemiş, 
nesiller yetiştirme konusudur. Üzülerek belirtmek 
isterim ki eğitim sistemimiz materyalist felsefenin 
etkisi altındaki Batılı eğitim sisteminden, Avrupa 
ve Amerika’dan alınan programlara göre şekillen-
dirilmiştir. 

Yaklaşık iki asra yaklaşan zamandan beri matery-
alist felsefenin boyunduruğu altında sürdürülen 
eğitim anlayışında; merhamet ve yardımlaşmadan 
yoksun, bencil ve pragmatist bir bakış açısı hakim-
dir. Kuran ahlâkından uzak bu anlayışla “… ben 
tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün bana 
ne...” anlayışına sahip nesiller yetişmektedir. Oysa 
bu topraklarda atalarımız Kur’an ile şereflendikten 
sonra insanımızın ruhu İslâmiyet ile mayalanıp, 
neşvünema bulmuştur. Nitekim, hakperest Ecnebî 
filozofların bir çoğu da Kur’an ahlâkına dikkat 
çekmiştir. Mesela Avrupalı felsefeci Sedio “Kur’an, 
insanı iktisad ve itidale sevk eder, dalaletten korur, 
ahlâkî za’fların karanlığından çıkarır, …” diyerek 
Kur’an ahlâkına hayranlığını dile getirmiştir. Diğer 
taraftan Sembires Encyclopedia’nın Müslüman-
lığı anlatan bölümünde Peygamber Efendimizin 
(SAV) seciyelerini anlatan âyetler nazara verilerek 
“… bu Âyetler, İslâmiyetin muhteşem yapısında, 
altundan bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, 
yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet; bun-
ların hepsi Kur’an tarafından en şiddetli surette 
takbih olunmuş ve bunlar, reziletin tâ kendisi 
olarak ifade edilmiştir. Diğer taraftan Hüsn-ü Ni-
yet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, İffet, 
Hayâ, Müsamaha, Sabır ve Tahammül, İktisad, 
Doğruluk, İstikamet, Sulhperverlik, Hakperestlik, 
… Müslümanlık nazarında Hakikî İman Esasları 
ve Hakikî bir Mü’minin başlıca sıfatları olarak 
gösterilmiştir” denilmiştir. İşte Avrupalılar bizde 
bulunan bu Kur’an ahlâkının pek çok prensipler-
ini kendilerine rehber edinip, sosyal hayatlarında 
uygulayarak, kalkınmalarında bir manivela olarak 
kullanmışlardır. Biz ise batının köhnemiş matery-
alist fikirlerini eğitim sistemimize monte ederek, 
kültür emperyalizmine maruz bırakılmış, körü 
körüne Batı ve Amerika hayranı ve taklitçisi ne-

siller yetiştirdik. Halen de eğitim alanında uygu-
lanan eksik reçeteler ile patinaj yapmaktayız. Ünlü 
mütefekkir Nurettin Topçu, gelecekteki toplumun 
bütün ahlâkının okullarda şekilleneceğini, çocuk-
ları ahlâk ve ideal sahibi yapacak kurumun okul 
olduğunu, okulu okul yapanın ise muallimler old-
uğunu ifade etmiştir. 

Derslerde talebelerin sadece aklının değil kal-
binin de doyurulması oldukça önemlidir Mesela 
fen bilimlerinde mevsimlerin oluşumu ile ilgili 
konular işlenirken güneş sisteminde gerçekleşen 
hassas dengeler nazara verilip, bu hadiselerin 
gerçekleşmesinde görevli güneşin, dünyamızın, 
ayın, yıldızların ve göktaşlarının başıboş ve kendi 
kendilerine hareket etmediğine vurgu yapılarak, 
bu hadiselerin kâinata ve içindekilere tasarruf eden 
bir zatın yani Allah’ın (C.C.) sonsuz ilim ve iradesi-
yle gerçekleştirildiğine dikkat çekilmesi halinde, 
öğrencinin hem akıl midesi doyacak hem de kalbi 
aydınlanacaktır. Eğer bu hadiselerin arka planın-
da bir yaratıcının varlığı anlatılmazsa, kalp midesi 
beslenemediği için çocuğun ve gencin ruh dünyas-
ında hile ve şüpheler tevellüd eder, inkâr-ı uluhiyet 
fikri zemin bulur. 

Çözüm nedir? 
Milli Eğitim sistemimizdeki ders programlarımız 
yeniden düzenlenerek materyalist felsefenin tu-
zaklarından arındırılmalıdır. Bir başka ifade ile 
bir Mü’minde bulunması gereken başlıca sıfatları 
haiz bir insan yetiştirecek, tevhidî üsluba sahip, 
değerler eğitimi odaklı eğitim modeline geçmemiz 
elzemdir. Bunun için derslerde talebelerin sadece 
aklının değil kalbinin de doyurulmasını temin 
edecek ders programlarını geliştirip, tevhidî bakış 
açısıyla yazılmış ders kitapları ve yardımcı kaynak-
lar yazarak hayata geçirmeliyiz. Bu konuda gelecek 
nesillerin manevi yükünü omuzlarında hisseden 
bütün kesimlerle birlikte eğer bunu başarabilirsek, 
21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmış, himmetini mil-
letine hasretmiş, donanımlı ve hamiyetli gençlerle 
geçmişte kaybettiğimiz yılları telafi edip, ülke olar-
ak hak ettiğimiz mevkilere geleceğimizden hiçbir 
şüphem yoktur.
Geçtiğimiz ay vefat edip, rahmeti Rahman’a kavuşan 
büyük mütefekkir Sezai KARAKOÇ üstadımızın 
da dediği gibi: Her çağda şartlar ne kadar ağır ve 
umutsuz olursa olsun, inananlar için muhakkak bir 
Nuh’un gemisi vardır.

Bu vesileyle bıraktığı eserlerle fikir ve gönül dün-
yamızı aydınlatan Sezai KARAKOÇ’a Allah’tan 
rahmet diliyorum. En kalbi dileklerimle selam ve 
muhabbetlerimi sunuyorum.

BAKIŞ AÇISI

Prof. Dr.
Ali ALAŞ

Yazar
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10 KASIM 1938 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETİNİN GÖZÜNDEN
Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü Kurtuluş savaşımızın mimarı bu 
ülkenin kurucusunu silah arkadaşlarını, tüm 
şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez değil, son-
suz hürmetle, minnetle, rahmetle anıyor ve 
yâd ediyoruz. Ruhları şad olsun.
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’mizin ilelebet 
yaşaması için birden çok yeniliklere, fikirlere 
imza atmış ve inkılap hareketlerini başlatarak 
bugünlere gelmemizi sağlayarak, yeni nesillere 
çok büyük bir miras bahşetmiştir. Ülkemizin 
Milli iradesini hâkim kılarak insanların hak 
ve özgürlüklerini koruma çerçevesi içerisine 
alarak adaletin hakkı ile tesis eden ve bütün-
sel çoğunluk mertebesinde demokratik bir 
platform çerçevesini de içerisine alarak tüm 
özgür fikir ve düşünceleri hayata prensipli bir 
aşamada yüksek bir mertebeye ulaşmamızı 
mümkün kılmıştır.  Aziz Türk Milletimiz adı-
na şükranlarımızı bir kez daha vurgulamak 
isteriz. Ogünlerden bizlere ebedi Başkomu-
tanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk 
Milletine bugün ve her daim hatırlamamız 
gerektiğini, yaşamı süresince Türk istiklalini 
kasteden Mondros ve Sevr’in ağır hüküm-
lerini asla unutmamamızı ve aklımızdan 
çıkarmamamız gerektiğini defalarca dile ge-
tirmiştir. Cumhuriyetimizi Atatürk ve silah 
arkadaşlarının önderliğinde çok büyük ça-
balar ve gayretli fedakârlıklarla birlik ve bera-
berlikle kurmuş olduklarını ve bütün bunların 
Yüce Türk Milleti için yapıldığını, bu emaneti 
gelecek nesillerimiz eşlik ederek daha ileri 
taşıyacak olan yüne bizlerizdir. Türk Milleti, 
bu vatan ve bayrağımızın altında tek yürek 
olarak, çağdaş ve muasır medeniyetlerin daha 
yüksek mertebelere çıkarmalıdır. Atatürk “ 
Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek 
demek değildir. Benim fikirlerimi, benim du-
ygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu 
kafidir” demiştir. “Birlik ve beraberlik ölüm-
den başka her şeyi yener.  Bir ulus sımsıkı bir-
birine bağlı olmayı bildiği sürece, yeryüzünde 
onu dağıtabilecek bir güç daha düşünülemez 
ve bugün vatanımızda bir milli kudret varsa o 
ceraye felaketlerden ders alan ulusun kalp ve 
dimağında doğmuştur.” Diye de eklemiştir.
Milli beraberlik, tüm ulus el ele vererek, gere-
kirse evlatlarını bile önüne katarak tüm dün-
yayı Türk milletinin hakkını, özgürlüğünü, 
saygınlığını seçkinliğini tanıtmaya kuvvetiyle 
de Türk vatanının bir karış toprağı için bütün 
milletin tek vücut olarak ayağa kalkabileceğini 

her özdeyişlerinde dile getirmiştir.
Bugün ölümünden 83 yıl sonra bir kez daha 
bilinmeli ki,  Türk Milleti ebedi Başkomu-
tanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol-
undan gitmektedir. Ne kadar süre yıllarda 
Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü iç ve dış fertler 
tarafından unutturulmaya çalışılmış olun-
sa dair, dünden bugüne tarihte yaşananların 
değiştirilmeye kalkışılmış bile olsa bunu 
başaramamışlardır. Çünkü ulu önderimiz 
Cumhuriyet kavramının, güçlü bir iradenin 
sağlamlığının esasları ile Türk Milletine bu 
güveni, bugün ki geleceğe ve gelecek nesill-
erimize düşünceleriyle, fikirleri ve daima il-
eri yürüyerek azim ve kararlılıkla bu kıymetli 
vatanımızı bizlere emin ellerde olacağını bil-
inci içerisinde emanet edeceğinden şu sözleri 
ile ( 1926) yılında “Benim naçiz vücudum, 
bir gün elbet toprak olacaktır,  fakat Türki-
ye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” 
demiştir.
Atatürk, Cumhuriyetçi, antiemperyalist, 
devrimci ve tam bağımsızlık ve ulusal ege-
menliğimiz için savaşmış kurtuluşun ulu ön-
deridir. Her zaman eşitlikten yana, sınıfsal 
ayrım yapmaksızın, bütün olarak kalkınma-
ya çalışan, planlı olarak beraberlik içerisinde 
emekçi, halkçı, kamucu, devletçi, ekonomik 
ve ekonomiyi savunan muasır medeniyet se-
viyesini bir üst kademeye taşımayı amaçlayan 
toplumcu seçkin bir düşünür ve fazlasıyla 
aydınlığa yürümeyi tercih eden bir yılmaz 
savaşçıydı. Bu yüzden Atatürk’ü kurmuş 
olduğu Türkiye Cumhuriyeti bu millet için 
bu vatan için bu devlet için demokrasi için, 
demokrasi bağımsızlığı için özgürlük sosyal 
hukuk devleti eşitlik gelişme, tekil devlet ul-
usal beraberlik, milli beraberlik, milli aydınlık 
kültürü anlamına gelmektedir. Çünkü emekle 
alın teri ve birlik kapsamı içerisinde onur-
lu bir gelecek kurmanın temelinden geçerek 
güvence olmakta gerçeğini benimsemiş ve her 
defasında yinelemiştir.
Atatürk, ömrünü milletine adamış büyük bir 
Devlet adamıdır. Ulu önderimiz amacımız 
“Ey yükselen yeni nesil Cumhuriyeti biz kur-
duk, Onu yükselterek ve yaşatacak sizsiniz!” 
diye vasiyetine sahip ...

Devamı simgedergi.com’da...

Handan
ZALOĞLU

Yazar
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“MEB Kültür Yayınları” mobil
uygulaması kullanıma sunuldu

“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında bir ayda 3 bin 200 okula yeni 
kütüphane kuran Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayınlara erişilebilirliği artırmak için 

mobil uygulamayı kullanıma sundu.
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UYGURLAR KİMDİR?
Uygur Türkleri, Türk tarihinde ilk yerleşik 
hayata geçen, Türk milletinin ilk kültür ve me-
deniyetini şekillendiren ve modern anlamda  
Uygur–Türk devletini kuran Türk boyudur.

Cengiz Han döneminde İran, Azerbaycan, 
Diyar-ı Bekir, Horasan Uyguriye bölgelerini 
Cengiz Han yönetimi adına çok iyi yöneten 
Uygur Türkleri, çok kadim Türk boylarından-
dır.

Uygurlar, Türk tarihinde ilk şehircilik, mi-
marlık ve dinî kültürün temellerini atmışlar,  
aynı zamanda  modern tarım  yaparak Asya 
kavimlerine örnek olmuşlar, tarihî ipek yol-
unun ilk kervancıları ve tüccarları olarak tari-
he geçmiş ilk Türk topluluğudur.

Uygur Türkleri, Karahanlılar döneminde İs-
lam dinini kabul ederek Türk tarihinin en 
güçlü ve en muhteşem devrini Türk milletine 
armağan etmişlerdir.
Uygurlar, “Medeniyet” sözcüğünün 
Türkçedeki karşılığıdır.
Uygurlar, “Dokuz Oğuz, On Uygur” tabirine 
göre Türk milletinin mayasıdır.
Uygurlar, “Dîvânu Lugâti’t Türk”ün  
mirasçıları; “Kutadgu Bilig”in varisleridir.
Uygurlar, T.C. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 
16 parlak yıldızdan birisidir.
Uygurlar, Türkiye dışında “Türk” adıyla devlet 
kuran tek Türk boyudur.
 
Uygur Türklerinde Tıp
Uygurlar, bilimsel anlamda tıpta birçok ye-
niliğe imza atmıştır. Akupunkturu tarihte 
ilk olarak keşfeden ve uygulayan Uygur 
Türkleridir. Çinliler, daha sonra  bu tıbbı 
tedavi yöntemini Uygurlardan öğrenerek 
geliştirmişler ve bugünkü  modern tedavi 
yöntemi haline getirmişlerdir.
Akupunktur,  yaklaşık 5300 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. İç Moğolistan’da Duo Lun Qi Har-
abelerinde, 1963 yılında yapılan kazılarda, 
taştan yapılmış akupunktur  iğnesi bulun-
muştur. Arkeologlar ve tıp tarihi uzmanları, 
günümüzden 4 bin yıl öncelerine ait olduğu 
düşünülen, yeşim taşından yontulmuş ve 
uçları sivriltilmiş  bu taş iğnenin ilk aku-
punktur iğnesi “bianshi” olduğu konusunda 
hemfikirdirler. Yapılan incelemelerde, bu taş 
iğne üzerinde bulunan yazıların, eski Uygur 
Türklerine ait olduğu tespit edilmiştir.

Hastalıkların müzikle tedavi yöntemi bir 
Uygur  buluşudur. Uygurlar, hastalıkların 
tedavisinde müzikle terapi yöntemini de 
kullanmışlar. Üç bin  yıl önce, Gök Tanrı di-
nine mensup olduğu çağlarda, “kam, pirhon 
ve bahşılar”,   kapalı bir mekânda yakılan 
büyük bir ateş kümesinin etrafında  hastaları, 
diğer insanların yardımı ile ateşin etrafında 
döndürerek,  ilahiler ve şarkılar söylemek ve 
dans etmek sureti ile tedavi seansları ve mer-
asimleri icra ederlerdi.
 
Uygur Türklerinde Din
Uygurlar, İslamlık öncesi dönemlerde eski 
Türk dini Göktangrıcılık, Manizm, Budizm, 
Nestûrî Hıristiyanlık dinlerini kabul etmişler 
ve en son olarak da İslam dinine girmişlerdir.
Bögü Kağan zamanında girdikleri Manihaizm 
dini, iyi ata binen, iyi ok atan Uygur Türkler-
ini yozlaştırmak, onların millî ve manevî 
değerlerini çökertmekten başka hiçbir işe yar-
amamıştır. Mani dini, avlanmayı, et yemeyi ve 
savaşmayı yasaklayan bir dindi. Aynı zaman-
da Mani dini şehirli ve  bir tüccar dini idi. Bu 
yüzden Uygurları yerleşik hayata alıştırmış ve 
savaşçı özelliklerini kaybettirmiştir.
Uygurların Mani dinine ait terimlerini Uygur 
Türkçesine çevirmeleri, onlarda yüksek bir 
millet şuurunun olduğunun göstergesidir.

Mani dini sonrası girilen Budizm’le (Bur-
kancılık) Uygur kağanları Buda’nın köhne 
akideleri ile Uygur Türk boylarına yeni bir 
nefes vermek istiyorlardı. Bu, Uygurlar için 
inanç anarşisine giden yolu bütünüyle açmış 
ve beklenen dinî huzur ve barış bir türlü temin 
edememiştir.

Uygur Türklerinin Nestûrî Hıristiyanlığa 
girmesi, Büyük Türkistan’da Nestûrî oldukları 
bilinen ilk göçebe Türk kabileleri Kereitler ve 
Öngütler öncülüğünde olmuştur. Uygurlar 
arasında Nestûrîliğin yayılmasında bu Türk 
kabilelerinin büyük etkisi olmuştur. Hatta 
Kereitler, Hıristiyanlığı Moğol hanının sarayı-
na ve ailesine  kadar yaymayı başarmışlardır. 
Mangu, Kubilay ve Hülagu Hanların annesi 
Kereit prensesi olup aynı zamanda gayretli bir 
Nestûrî Hıristiyan idi....

Devamı simgedergi.com’da...

Erkin SABİT

Doğu Türkistan
Cumhuriyeti

Sürgün Hükümeti 
Başbakanı,

Ankara Meclisi
Başkan Yardımcısı,

Turan Devletleri 
Teşkilatı Derneği

Başkan Vekili,
Kızılelma Ocakları 

Genel Sekreter
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Sayim YAĞAN
Yazar
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TEOMAN HAN
Teoman, (M.Ö. 220 - 209), Asya Hun İmparator-
luğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı olan Hun 
devlet adamı Tuvu Tanhu’nun (Tuvu Bey) oğlu 
ve Mete’nin babası. M.Ö. 3. yüzyıl dolayların-
da yaşayan Teoman, bilinen ilk Hun hüküm-
darıdır. İlk eşi Ay Kaan, Mete’nin annesidir. 
Oğuz Han’ın babası Kara Han ile aynı kişi olduğu 
düşünülmektedir.

Türk hükümdarlarına Yabgu da deniyordu, bu 
yüzden bazen “Teoman Yabgu” veya “Tuman 
Yabgu” da denirdi. Teoman Türk boyları dahil 
olmak üzere çeşitli gruplar arasında birliği sağla-
yarak, merkezi bir yönetim kurmuş ve böylece 
M.Ö. 220 yılında ilk Tanhu olarak iş başına 
geçmiştir.
Türk boyları o zamana kadar en yakın-
larındaki Çin İmparatorluğuna birçok akın 
gerçekleştirmişti. Her ne kadar bu akınlar Çinli-
ler için tehdit oluştursa da, göçebe boyları hiçbir 
zaman birlikte hareket etmedikleri için büyük bir 
Hun akını olmamıştı. Teoman, boyları birleştir-
ince en başta Çin olmak üzere o dönemde Orta 
Asya’daki birçok farklı grubu ve topluluğu korku-
ttu. Teoman Han, M.Ö. 220-209 arasında hüküm 
sürmüş ve Türk kavimlerini kendi bayrağı al-
tında toplamıştır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk 
devleti olan Hun İmparatorluğu, komşu ülkeleri 
ve Çin topraklarının bir kısmını hakimiyeti al-
tına almış ve ardı ardına yaptığı akınlar net-
icesinde Çin üzerinde büyük baskı uygulamıştır. 
Çin Seddi, Hun Türkleri’nin akınlarını durdur-
abilmek adına Çin tarafından alınan tedbirlerin 
en bilinenidir.  
Büyük Hun Devleti’nin Kurucusu - Teoman Han
“Ben Hun Tanhusu, Teoman Han…
Zoru zorladım, zoru kolay kıldım.
Gök Tanrı’nın izniyle başarmam gerekenleri bir 
bir başardım.
Yazgı böyleydi. Budunumun yücelmesi, tuğların 
yükselmesi, bayrağımızın dalgalanması gereki-
yordu.

Gök böyle buyurmuştu.
İnanmakla başladı her şey. Önce ben, oğuşum, 
boyum, ardından bütün budunum…
‘Biz Hun budun, sıradan işler için yaratılmadık! 
Acun, yönetilmek üzere bizi bekliyor. Devletimi-
zi kuracak, töremizi yerleştirecek ve gücümüzü 
etkin kılacağız! Devlet olmak, kalıcı olmak bizim 
kutumuz. Bütün diğer budunlar, uluslar bize uy-
mak zorundalar.’
Buna inandım. İnandırdım!
Kolay değildi.
İlk başladığım günün, başardığım gün olduğunu 

biliyordum.
İlk sözler, ilk uyanlar, ilk inananlar…
Sonrası…
Birleştik. Birleştikçe güçlendik…
Güçlendikçe yayıldık.
Devlet olduk.
Adımızı silinmez kıldık.
Töremizi yıkılmaz kıldık.
Ötüken Yış’ı değişmez yurt kıldık.
Sonrası…
Benim soyumdan gelenler elbette kurduğum 
devleti daha ötelere taşıyacaklar.
Benimle başladı, benim soyumdan gelenlerle 
sürecek.
Gök sonsuzluğunda sonsuz olacak varlığımız.
Yüce bir destanın yalnızca bir parçasıyım ben!
Ne mutlu…”
İlk Kez Türk Siyasi Birliğini Sağladı.

M.Ö. 300 yıllarda Teoman güçlü bir kabilenin lid-
eriydi. Hükmetmeye olan yeteneği, zekası, siyasi 
ve askeri gücü sayesinde diğer kabileleri kolayca 
bünyesine katarak Türk birliğini sağladı. M.Ö. 
220 yılında Asya Hun İmparatorluğu’nu kurdu. 
O zamana dek Türk boyları, Çin İmparator-
luğu’na birçok akında bulunmuştur. Ancak Türk 
birliğinden söz edilemediği için güçler birleştir-
ilememiş ve yapılan akınların etkisi az olmuştur. 
Teoman’la birlikte daha güçlü ve daha stratejik 
akınlarda bulunulmuş ve Çin dahil Orta Asya’da-
ki birçok kabile bu yeni güçten korkmuştur. Teo-
man ülkeyi sadece Çin yönünde genişletmedi. 
Dört tarafa doğru akınlar yaptı ve bugünkü Ka-
zakistan’dan daha büyük bir Hun sınırı elde etti. 
Zamanla bazı Tunguz ve Moğol boyları da Asya 
Hun İmparatorluğu hakimiyetine girmişlerdir.

TEOMAN HAN’IN ÖLÜMÜ

Teoman’ın büyük oğlu olan Mete, veliahtı 
sayılıyordu. Yine de Teoman, başka bir karısı-
na olan bağlılığı yüzünden Mete yerine, bu 
karısından olan oğlunu veliaht yapmak istedi. 
Mete’ye tanhuluğu vermemek için çeşitli ted-
birler aldı ve diğer oğlunu tahta çıkarmak için 
uğraştı. Tüm bunlar Mete’nin ondan nefret et-
mesine neden oldu ve Mete tahtı babasından al-
mak ve babası ile eşinden öç almak için bir ordu 
topladı. Mete 10.000 kişilik ordusu ile babasının 
üstüne yürüdü, Teoman’ı, Teoman’ın eşini ve bu 
eşinden olan veliahtı yapmak istediği oğlunu 
öldürdü (MÖ 209).

ZAFER 
ALTINKESER

Yazar

(Devamı www.simgedergi.com sitesinde)
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LiDAR Teknolojisi
LiDAR bir uzaktan algılama teknolo-
jisidir. LiDAR teknolojisi, ölçümleri 
toplamak için bir lazerden gelen 
darbeyi kullanır. Bunlar, nesnelerin 
ve ortamların 3Boyutlu modellerini 
ve haritalarını oluşturmak için kul-
lanılır. LiDAR(Light Detection And 
Ranging) , ingilizce Işık Algılama ve 
Menzil’in kısaltmasıdır.

LiDAR teknolojisi, genellikle dün-
yanın yüzeyini incelemek, yer 
yüzeyi hakkındaki bilgileri değer-
lendirmek, bir nesnenin dijital 
ikizini oluşturmak veya bir dizi 
jeo-uzamsal bilgiyi detaylandır-
mak için kullanılır. LiDAR sistem-
leri, üç boyutlu modelleri ve dijital 
yüksekliği haritalamak için LiDAR 
verilerini kullanarak bu teknolojid-
en yararlanır. Elde taşınır cihazdan 
havadaki LiDAR’a kadar, ihtiyacınız 
olan verileri yakalamak için bir Li-
DAR sistemi vardır. LiDAR harita-
lama, entegre bir İntersiyal Ölçüm 
Birimi (IMU) ve GNSS alıcısı 
olan bir lazer tarama sistemi , her 
ölçümün veya sonuçtaki nokta bu-
lutundaki noktaların coğrafi olar-
ak referanslandırılmasını sağlayan 
SLAM algoritmasını kullanır. Her 
‘nokta’, hedef nesnenin veya alanın 
3 Boyutlu temsilini oluşturmak 
için birleşir. LiDAR haritaları, ver-
ileri görüntüleyenlerin verilerin 
dünyanın neresinde toplandığını 
ve her noktanın nesnelerle mesafe 
açısından nasıl ilişkili olduğunu bil-
melerini sağlamak için hem mutlak 
hem de göreceli konumsal doğruluk 
sağlamak için kullanılabilir.

Form veya nokta bulutu biçimind-
eki LiDAR verileri, tüm şehirl-
eri haritalamak için kullanılabilir 
ve karar vericilerin yapıları veya 
ilgi alanlarını milimetrik mükem-
mel ayrıntıyla doğru bir şekilde 
saptamasına olanak tanır. Yol ağları, 
köprüler, sokak mobilyaları ve bit-
ki örtüsü gibi özellikler ve nesnel-
er sınıflandırılabilir ve çıkarılabilir. 
LiDAR haritaları, yüzey bozulması, 
eğim değişiklikleri ve bitki örtüsü 
büyümesi gibi değişiklikleri ve 
anormallikleri vurgulamak için de 
kullanılabilir.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İda-
resi(NOAA) araştırma uçağı kul-
lanılarak toplanan Lidar verileri, 
Loggerhead Key Lighthouse, Dry 
Tortugas, Florida’nın yukarıdan 
aşağıya ve yandan görünümünü or-
taya koyuyor.

LiDAR teknolojisi, tarım , 
ormancılık, hava kirliliği , su baskın 
ve akış modelleri , bina modelleme 
,ulaşım ,otonom araçlar, akıllı tele-
fonlar , robotik ve uzay yolculuk-
ları alanlarında kullanılmaktadır. 
Otomotiv sektöründe kullanımı her 
geçen gün artmaktadır.

Velodyne Lidar’ın Alpha Prime™ 
sensörü, otonom araçların çevreler-
ini görmelerini sağlayan gerçek zam-
anlı 3Boyutlu görüntü örneğidir.

AYDIN 
ALTINKESER

Yazar
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KARARLI OLMAK GEREKMEZ Mİ?

Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan 
ve aynı devlete bağlı olan bireylere 
vatandaş denir...Vatandaşlık kutsal bir 
bağdır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde 
vatandaşlıktan çıkma ya da vatandaşlığa 
kabul edilme yasalarca düzenlenmiştir. 
Kanunlara uyma, başkalarının hak huku-
kuna saygılı olma, üzerine düşen görev-
leri en iyi şekilde yerine getirmek her 
vatandaşın uyması gereken kurallardır. 
Devletin de vatandaşları arasında ayrım 
yapmadan ARASINDA AYRIM YAP-
MADAN a karşı uyması gereken kuralları 
vardır. Bu kuralların en önemlisi, ülkede 
yaşayan insanlar arasında ayrım yapmadan 
eşit davranmasıdır.

Bazı ülkelerin yasalarında olmaması-
na rağmen, vatandaşları arasında eşit 
davranırken,, bazı ülkelerin yasalarında 
olmasına rağmen bazen vatandaşları ar-
asında eşit davranmadığı görülmektedir. 
Bu da adaletli davranmadığı ve dolayısıyla 
vatandaşların devlete olan güveninin yok 
olmasına neden olur.

Ülkemizde;vatandaşlar arasında eşitliğin 
olacağı Anayasanın 10. maddesinde“Her-
kes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç,  din, mezhep ve benzeri 
sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun 
önünde eşittir. ‘Ek fıkra: 7/5/2004- 5170/1 
md.’ Kadınlar ve erkekler, eşit haklara sa-
hiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçme-
sini sağlamakla yükümlüdür.‘Ek fıkra:  
7/5/2010- 5982/1 md.’ Çocuklar, yaşlılar, 
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve 
yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak 
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.’
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sını-
fa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları 
ve idare makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
hareket etmek zorundadır” diye güvence 
altına alınmış olmasına rağmen uygulam-
ada bazı aksaklıkların olduğu görülmekte-
dir.Vatandaşın devlete karşı, oy kullanma, 

vergi verme, askere gitme, yasalara uymak 
gibi yapması zorunlu görevleri vardır. Bu 
görevlerini yapmadığı zaman devletin yas-
aları devreye girerek müeyyide uygular 
ama bazen görevini yapmayanlara kolaylık 
sağlandığı görülüyor. 

Mesela; vergisini zamanında ödeyen 
vatandaşların yanında, vergisini ödeme-
meyi  alışkanlık haline getirenler  hakkında 
vergi affı, vergi barışı gibi yasaların çıkarıl-
ması eşitliğe aykırıdır ve dolayısıyla adal-
eti, güveni  zedeler. Bir örnekte kendim-
den vereyim... İki eşit taksitte alınan emlak 
vergisinin tamamını her yıl mayıs ayında 
öderdim. Bu yıl ilk defa tamamını kasım 
ayında ödediğim için 1400 lira emlak ver-
gisine 64 lira gecikme zammı aldılar. Keşke 
bunu ödeme gücü olduğu halde vergisini 
ödememeyi alışkanlık haline getirmiş 
olanlar için, geçmişe dönük bazı vergilerin 
silinmesi, gecikme zammından muaf tutu-
larak ödeme planı çıkarılarılması gibi sık 
sık vergi affı, vergi barışı çıkarmak yerine 
vergisini zamanında ödemeyen herkesten 
gecikme zammı alınmış olsa, bu kişilerin 
af beklentisi olmaz. 

Askerlik vatan borcudur ve herkes yapmak 
zorundadır. Parası olan, çekirdek parasına 
bedelli askerlik yapsın ama parası olma-
yan gariban ise vatanı için canını versin. 
Şehitlerin hep fakir evlerinden çıkması 
eşitlik midir?Devlet görevlilerinin adam 
kayırmacılığı gibi eşitliğe aykırı o kadar 
çok şey var ki, hangisini yazayım. Ben bu-
rada sadece kısaca vergi ve bedelli asker-
likten bahsettim. Devlet vergisini eksiksiz 
toplamak için kararlı olursa, hiç kimse 
vergi ödemekten kaçınamaz. Devlet ken-
di koyduğu yasaları kendisi bozmaz ise, 
vatandaşta yasaları ihlal etmeye kalkmaz...
Devlet kararlı bir şekilde bunu yaptığı 
zaman gücüne güç katar... aksi durumda 
vatandaşlarının güvenini kaybeder. 

ELVEDA TANIK
Yazar
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GİDİYOR

Bil ki, aklın yolu bir,
Aynı yerden geçiyor…
Sona yaklaştı devir,
Allah insan seçiyor…

Meleklere arattı,
Müstekbir kim, kulu kim?
Altı günde yarattı,
O’dan daha ulu kim?

Farkına var artık,
Zaman hızla bitiyor,
Sarp yokuşa sadık,
Allah, diyen gidiyor… 

Sami Bayram DÖRTBUDAK
25 Eylül 2021
Karamürsel

Sami Bayram
DÖRTBUDAK Kimdir?

19 Şubat 1970 yılında Kocaeli’nin, Karamürsel 
ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kara-
mürsel, lise öğrenimini ise Karamürsel İmam 
Hatip Lisesi’nde tamamladı.1992 yılında Mar-
mara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazete-
cilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun 
oldu. Yurtdışında sinema, televizyon ve reklam, 
medya uygulamaları alnında yüksek lisans 
yaptı. M.S.G.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesinde 
resim eğitimi aldı.
 
1993 yılında Data Yayınları ile yayın hayatı-
na başladı. 2011 yılında ise Dörtbudak Yayın-
ları Şirketi’ni kurdu. Süreli ve süresiz yayınlar 
çıkarttı.
Yazarı olduğu “Anılarda İstanbul”, “Eskimeyen 
İstanbul”, “Muhteşem İstanbul”adlı kitapları 
yayınlandı. Aynı zamanda “34sanathaber” adlı 
bir kültür sanat dergisi çıkarttı. İstanbul Şehir 
Tiyatrolarında “Harputta Bir Amerikalı”, “Bir 
Adam Yaratmak”, “Hasan Ağa’nın Karısı” adlı 
tiyatro eserlerini sahneye koydu. Yıllarını tiyat-
roya vermiş, 13 duayen sanatçıyla . “İstanbul’un 
Tiyatro Nefesi” adlı belgeselin yapımcılığı yaptı. 
İstanbul ve İstanbul kültürü ile alâkalı birçok 
sergi, müze ve organizasyonlar gerçekleştirdi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası 
kültür sanat platformlarında düzenlenen or-
ganizasyonlarını 2015’ten günümüze değin
gerçekleştirmeye devam etti.
Felsefe ve pisikoloji alanında eğitimine devam 
eden Sami Bayram Dörtbudakv hâlen yazarlık 
faaliyetini sürdürmekte, aynı zamanda çeşitli 
konularda proje çalışmaları yapmaya devam 
etmektedir.

Sami Bayram
DÖRTBUDAK

Yazar
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